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مقتل قائد بالحر�س الثوري الإيراني في 

»حادث اأمني« 

الكاظمي: نرف�س ا�ستغالل اإمكانيات الدولة 

من قبل المر�سحين

طهر�ن-د ب �أ(:

 �أعلن �حلر�س �لثوري �لإي���ر�ين مقتل قائد باحلر�س �إثر "حادث 

�أمني" �شمال غربي �لبالد.

ونقلت وكال���ة "فار�س" �لإير�نية عن �لعالقات �لعامة و�لإعالم 

لفيلق "�شهد�ء �أذربيجان غربي" للحر�س �لثوري �أن قائد �لكتيبة 

310 �لتابع���ة للحر�س �لثوري يف مدين���ة ��شنوية �لر�ئد وحيد 

زر�ف�شان لقي حتفه ظهر �أم�س �لثنني.

و�أ�شافت �أنه لقي حتفه "خالل �أد�ء مهمته �إثر حادث �أمني".

ومل يتو�فر على �لفور �ملزيد من �لتفا�شيل.

بغ���د�د-)د ب �أ(: دعا رئي�س �حلكومة �لعر�قية م�شطفى �لكاظمي 

وز�رة �لد�خلي���ة �م����س �لثالثاء �إىل  �لتعامل بح���زم، و��شتناد� 

للقانون، مع كل م���ن ي�شيء لالأمن �لد�خلي يف �لعر�ق ويعرّ�س 

حياة �ملو�طنني للخطر.

وقال �لكاظمي خالل جل�شة جمل�س �لوزر�ء �م�س :"لن  ��شمح باأن 

تتحول �ملو�قع �لوز�ري���ة �إىل ماكينات �نتخابية، و�رف�س رف�شا 

قاطعا �أي ��شتغالل لمكانيات �لدولة من قبل �ملر�شحني" .

و�أ�شاف :"على  �لوزر�ء �أن يتذكرو� �أنهم جاءو� لأ�شباب خدماتية، 

خلدمة �أبناء �شعبنا، ولي�س لأهد�ف �شيا�شية قبل �لتفكري بالرت�شح 

لالنتخابات، وعليهم عدم ��شتغالل وز�ر�تهم لالنتخابات".

درجات الحرارةمواقيت ال�سالة
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الريا�س-)د ب اأ(:

�لر�شمي   ����رح �ملتح���دث 

با�شم وز�رة �لدفاع �ل�شعودية 

�لعمي���د �لركن تركي �ملالكي 

باأنه مت �عرت��س وتدمري زورق 

مفخخ �شباح �م�س �لثالثاء.

�لأنب���اء  وكال���ة  ونقل���ت 

�لقول  عنه  )و��س(  �ل�شعودية 

متكنت  �لبحرية  �لوحد�ت  �إن 

�ل���زورق  ر�شد حت���رك  م���ن 

�ملفخ���خ و�مل�ش���رّي عن بعد 

مقابل  �لأحمر  �لبح���ر  مبياه 

م���ع  �لتعام���ل  ومت  ينب���ع، 

�لزورق وتدمريه ح�شب قو�عد 

�ل�شتباك.

�لتحقيق���ات  �أن  و�أ�ش���اف 

"م�شتم���رة من قب���ل �جلهات 
من  �ملزيد  ملعرفة  �ملخت�شة 

�لتفا�شيل عن هذه �ملحاولة 

�لعد�ئية وحتديد �جلهة �لتي 

تقف ور�ءها".

بيروت-وكالت:

 �أعلن���ت قو�ت �لأمن �لقب�س على مهرب خمدر�ت م�شتبه 

به يف مطار بريوت يوم �لثالثاء بعد يوم من تعهد لبنان 

مبكافحة �لإجتار يف �ملخ���در�ت لإقناع �ل�شعودية برفع 

حظر فر�شته على و�رد�ت �لفاكهة و�خل�رو�ت �للبنانية.

وفر�شت �ل�شعودية هذ� �حلظر يف �لأ�شبوع �ملا�شي قائلة 

�إنها �شادرت كمية كبرية من حبوب �لكبتاجون �ملن�شطة 

كانت خمباأة د�خل �شحنة رمان قادمة من لبنان. وقالت 

�إن ن�شاط تهريب �ملخدر�ت يف زيادة.

جنيف-وكالت:

 قال���ت جلن���ة �لأمم �ملتحدة 

مطالبات  بت�شوي���ة  �ملعنية 

�لغ���زو  م���ن  �ملت�رري���ن 

�لعر�ق���ي للكويت عام 1990 

�إنها دفعت 380 مليون دولر 

�إ�شافي���ة يوم �لثالثاء، لي�شل 

�إجمايل ما دفعته للمطالبني 

بتعوي�ش���ات م���ن خمتل���ف 

�أنحاء �لعامل �إىل 50.7 مليار 

دولر.

بعد  �إن���ه  �للجن���ة  وقال���ت 

�لثالث���اء  ي���وم  مدفوع���ات 

للحكومة �لكويتية يتبقى لها 

1.7 مليار دولر لتلبية مطلب 

معل���ق تقدمت ب���ه موؤ�ش�شة 

فقدته  عما  �لكويتية  �لبرتول 

�إنت���اج ومبيعات نفطية  من 

نتيجة لالأ����ر�ر �لتي حلقت 

بحقول �لنفط.

تل اأبيب-)د ب اأ(:

 �رح رئي�س �لوزر�ء �لإ�ر�ئيلي بنيامني نتنياهو �م�س 

�لثالث���اء باأن �جلي�س م�شتعد جلمي���ع �ل�شيناريوهات، 

وذلك بعد ر�شد �إطالق �لع�ر�ت من �لقذ�ئف �ل�شاروخية 

من غزة باجتاه �إ�ر�ئيل خالل �لأيام �لقليلة �ملا�شية، 

بالتز�من مع مو�جه���ات بني فل�شطينيني و�إ�ر�ئيليني 

يف �لقد�س. وقال نتنياهو يف م�شتهل �جتماع حلكومته 

�م�س :"لقد �تخذنا قر�ر�ت بعد جل�شة �ملجل�س �لوز�ري 

�مل�شغ���ر لل�شوؤون �ل�شيا�شية و�لأمني���ة )�أم�س( مفادها 

�ل�شتع���د�د ملو�جهة جمي���ع �ل�شيناريوهات. و/جي�س 

�لدفاع/ م�شتعد حقا ملو�جهة جميع �ل�شيناريوهات".

نتنياهو: م�ستعدون لجميع ال�سيناريوهات 

ونن�سح اأعداءنا بعدم اختبارنا
هيئة تعوي�سات حرب الخليج تدفع 

380 مليون دولر

ال�سعودية تعتر�س وتدمر زورقاً مفخخاً 

بالبحر الأحمر

�سبط �سحنة كوكايين في مطار 

بيروت 

�أبوظبي 26/42 دبي 25/39 �ل�شارقة 22/39 عجمان 37 /25 �أم �لقيوين 39 /24 ر�أ�س �خليمة 37 /22 �لفجرية 38 /26 �لعني 27/41 ليو� 24/42  �ل�شلع 42 /24      �لفجر 4.28 �لظهر 12.22  �لع�ر 3.48   �ملغرب 6.53 �لع�شاء 8.12

اأبوظبي-وام:

 �أر�شل���ت دول���ة �لإمار�ت �م����س طائرة 

م�شاعد�ت حتتوي على 50 طنا من �ملو�د 

�لغذ�ئي���ة، �إىل جمهورية �ل�شود�ن، و�لتي 

تاأتي �شمن �ملب���ادر�ت �لإن�شانية خالل 

�شهر رم�شان �ملبارك، لتلبية �حتياجات 

�آلف �لأ����ر من ذوي �لدخ���ل �ملحدود، 

�ل�شحية  بالأو�ش���اع  �ملتاأث���رة  خا�شة 

�لر�هن���ة، وتعزيز قدرته���ا يف �لت�شدي 

و�لقت�شادية  �لجتماعي���ة  للتحدي���ات 

"كوفيد-19".  فر�شته���ا جائح���ة  �لتي 

كما �أر�شلت دول���ة �لإمار�ت �م�س طائرة 

م�شاعد�ت حتتوي على 43 طنا من �ملو�د 

�لغذ�ئي���ة، �إىل جمهورية �لقمر �ملتحدة، 

و�لتي تاأتي �شم���ن �ملبادر�ت �لإن�شانية 

خ���الل �شهر رم�ش���ان �ملب���ارك، لتلبية 

�حتياجات �آلف �لأ����ر من ذوي �لدخل 

�ملحدود، خا�ش���ة �ملتاأثرة من �لأو�شاع 

�ل�شحي���ة �لر�هن���ة، وتعزي���ز قدرته���ا 

يف �لت�ش���دي للتحدي���ات �لجتماعي���ة 

و�لقت�شادي���ة �لت���ي فر�شته���ا جائحة 

"كوفيد-19".
كم���ا و�شل���ت �إىل دم�شق �م����س طائرة 

م�شاعد�ت ثالثة على متنها كميات كبرية 

م���ن لقاح���ات " كوفي���د-19 " و�لأدوية 

و�مل���و�د �لطبي���ة، �شريتها هيئ���ة �لهالل 

�لأحم���ر �لإمار�تي بالتن�شيق مع جمعية 

�لهالل �لأحمر �ل�شوري، لدعم قدرة �لقطاع 

�ل�شحي �ل�ش���وري على مو�جهة تد�عيات 

جائح���ة " كورونا " وتعزي���ز �لإجر�ء�ت 

�لوقائية للحد من تف�شيها.

 الإمارات تر�سل م�ساعدات غذائية اإلى ال�سودان 
والقمر المتحدة ولقاحات ل�سوريا

»تتمة  �ص8«»تتمة  �ص8«

»طالع  �ص3«»طالع  �ص3«»تتمة  �ص8«

20 صفحة / درهم واحد السـنة الثامنة واألربعون

20 Pages/one DirhamAL WAHDA

�لأربعاء 16 رم�شان 1442 ه� �ملو�فق 28 �أبريل 2021 �� �لع�دد 14732

WEDNESDAY 28 APRIL 2021 ــ Issue NO. 14732

مؤرش سوق ديب املايلمؤرش سوق أبوظبي املايل

التغير %ال�ســابقالحالي التغير%  ال�ســابقالحالي

0٫42  6,120.22 6,146.312,630.070.61 2,646.35

..... »طالـع �س2 رئي�س الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون روؤ�ساء جنوب اأفريقيا و�سيراليون وتوغو وملك هولندا 

اأبوظبي-وام:

 يف �إط���ار توجيه���ات �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد ب���ن ز�يد �آل نهيان ويل 

عه���د �أبوظب���ي نائب �لقائ���د �لأعلى 

للق���و�ت �مل�شلحة ، رئي�س مكتب فخر 

�لوطن، بتقدمي خمتل���ف �أوجه �لدعم 

للعاملني يف خط �لدفاع �لأول..

�أطلق مكتب فخر �لوطن �م�س "برنامج 

منح در��شي���ة يف �لتعلي���م �لعايل" 

يف �جلامع���ات و�لكلي���ات �حلكومية 

ُتقّدم  �لدولة..  و�خلا�شة على م�شتوى 

�إىل �لعامل���ني يف خ���ط �لدفاع �لأول 

و�أبنائه���م وذلك بدعم م���ن �شندوق 

�لوط���ن و�لقطاع �خلا����س يف �لدولة 

وبتن�شيق مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم.

ويح�شل �ملوؤهلون وفق هذه �ملبادرة، 

على منح در��شية كاملة للدر��شة بدء�ً 

من �لع���ام �لدر��شي �لق���ادم 2021-

2022.. وذل���ك تقدير� جله���ود �آبائهم 

ودوره���م  وت�شحياته���م  و�أمهاته���م 

يف �ملحافظ���ة عل���ى �شحة �ملجتمع 

و�شالمته.

وق���ال معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 

�آل نهي���ان وزير �لت�شامح و�لتعاي�س ، 

رئي�س جمل�س �إد�رة �شندوق �لوطن.. " 

قدمت دول���ة �لمار�ت منوذجًا م�رقًا 

يف �لت�شدي حلائجة كوفيد 19، 

منح درا�سية في التعليم العالي للعاملين 

في خط الدفاع الأول واأبنائهم
ابوظبي-وام:

 �أعرب���ت �شمو �ل�شيخ���ة فاطمة بنت 

مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام 

�لأعل���ى لالأمومة  رئي�ش���ة �ملجل�س 

و�لطفول���ة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة 

�لتنمية �لأ�ري���ة "�أم �لإمار�ت" عن 

جزي���ل �ل�شك���ر و�لتقدي���ر للمجل�س 

�لوز�ري للتنمية برئا�شة �شمو �ل�شيخ 

من�ش���ور بن ز�ي���د �آل نهي���ان نائب 

رئي�س جمل����س �لوزر�ء ووزير �شوؤون 

�لكر�م  �أع�شائ���ه  وجميع  �لرئا�ش���ة 

جلهودهم �لوطنية �لتي مثلت م�شدر� 

فكانو�  و�لرتقاء  و�لنج���اح  لالإلهام 

خري مع���ني يف م�ش���رية �لجناز�ت 

و�ملكا�شب لبنة �لمار�ت.

��شتحد�ث  وقالت �شموه���ا مبنا�شبة 

�لحتاد �لن�شائي �لع���ام نظام ر�شد 

�لتق���دم �ملح���رز للمر�أة بق���ر�ر من 

�ملجل�س �لوز�ري للتنمية.. " ها نحن 

نطوي معًا 50 عامًا من �لجناز وعلى 

مد�ر خم�شة عقود مليئة بالإجناز�ت 

�لتي نعتزّ ونفتخر بها فهي �لأعو�م 

�لذي ر�شمناه  �لتي كّونت ما�شين���ا 

معًا و�لآن نعلن عن ��شتحد�ث نظام 

ر�شد �لتقدم �ملحرز للمر�أة �لإمار�تية 

و�لذي ج���اء �متد�د� له���ذه �مل�شرية 

�ل�شت�ر�في���ة لتاأ�شيل مكانة �ملر�أة 

�لإمار�تية ك�ريكة فاعلة يف �لبناء 

و�لزدهار

ال�سيخة فاطمة: م�ستمرون في دعم 
المراأة واإمدادها بكل ما تحتاج 
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 ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh Ωƒàµe

 ∑QÉe ‹É©e ¤EG Úà∏KÉ‡ áÄæ¡J »à«bôH ¿É«¡f

.Góædƒg áµ∏‡ AGQRh ¢ù«FQ ÉJhQ

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG  ójGR  øH  óeÉM  ï«°ûdG  ƒª°S  ó¡°T  

 IöVÉëŸG …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y ¿É«¡f

 ójGR øH óªfi ¢ù∏éŸ á«fÉãdG á«fÉ°†eôdG

 â– " ó©H øY " äó≤Y »àdG ΩÉ©dG Gò¡d

..É«ŸÉY áeÓ°ùdGh áë°üdG õjõ©J " ¿GƒæY

 â£∏°Sh  ,"  ÉfQRBÉJ  ‘  ÉæàeÓ°Sh  Éæàë°U

 øeÉ°†àdG  º«b ï«°SôJ  á«ªgCG  ≈∏Y Aƒ°†dG

 áë°üdG ≥«≤ëàd ÊÉ°ùfE’G ºMGÎdGh QRBÉàdGh

 É¡¡LGƒJ »àdG äÉjóëàdG ÖfÉéH á«ŸÉ©dG

 ∫ƒ∏◊Gh  äGQOÉÑŸGh  ⁄É©dG  ‘  áë°üdG

 π«ŸG ¤EG ∫ƒ°UƒdG ‘ º¡°ùJ »àdG IôµàÑŸG

 äGQOÉÑŸG πMGôe øe á∏Môe πc øe ÒNC’G

 ¢VGôeC’G øe ¿É°ùfE’G IÉ«M PÉ≤fG ¤EG áaOÉ¡dG

.IOƒ°ûæŸG ±GógC’G ≥«≤– áYöSh

 âæH ËQ ‹É©e ..  á°ù∏÷G ‘ ∑QÉ°T    

 ¿hDƒ°ûd  ádhO  IôjRh  »ª°TÉ¡dG  º«gGôHEG

 âfÉ«∏jôH  …Q’  QƒàcódGh  ‹hódG  ¿hÉ©àdG

 ä’ÉéŸG ‘ §°TÉfh áÄHhC’G ∫É› ‘ ⁄ÉY

.ájÒÿGh á«fÉ°ùfE’G

 ƒjó«a  ™£≤e  á°ù∏÷G  ∫ÓN  ¢VôYh     

 äGQOÉÑŸGh  äGQÉeE’G  ádhO  Oƒ¡L  ∫hÉæJ

 ≈∏Y AÉ°†≤dG ∫É› ‘ á«ŸÉ©dG á«fÉ°ùfE’G

 ∫ÉØWC’G  π∏°Th  á∏ª¡ŸG  ájQGóŸG  ¢VGôeC’G

 Oƒ¡÷G ìÉ‚E’ ÒNC’G π«ŸG Æƒ∏Hh √ÒZh

 çó– Éª«a  ..  ∫ÉéŸG  Gòg  ‘ ∫òÑJ  »àdG

 ôjóe  äÉcôH  É¡e  IQƒàcódG  ƒjó«ØdG  ∫ÓN

 ¥QÉW  QƒàcódGh  øWƒdG  ôîa  Öàµe  ΩÉY

 AÉ£©dG »HO  " `d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ¥ô≤dG

 »JGQÉeE’G ´höûŸG ôjóe »∏Ø¨dG ˆGóÑYh "
 ôjóe  ∑QÉÑŸG  QÉ°üfh  ¿Éà°ùcÉH  IóYÉ°ùŸ

 ‹h ¿GƒjO ‘ á«é«JGÎ°SE’G ¿hDƒ°ûdG Öàµe

.»ÑXƒHCG ó¡Y

 ∫BG ójGR øH óeÉM ï«°ûdG ƒª°S ÖMQh     

 äÉ«–  º¡«dEG  π≤fh  ..ÚcQÉ°ûŸÉH  ¿É«¡f

 ∫BG  ójGR  øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿É«¡f

 áë°üdG  º¡d  ¬JÉ«æ“h  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d

.∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°T áÑ°SÉæÃ áeÓ°ùdGh

 ójGR øH óeÉM ï«°ûdG ƒª°S CÉæg Éªc     

 π«°†ØdG  ô¡°ûdG  Gò¡H  ÚcQÉ°ûŸG  ¿É«¡f  ∫BG

 ÒN ô¡°T ¬∏©éj ¿CG πLh õY ˆG É«YGO ..

.™«ª÷G ≈∏Y ácôHh

 Oƒ¡é∏d √ôjó≤Jh √ôµ°T øY √ƒª°S ÜôYCGh     

 ä’É› ºYO ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG  É¡dòÑj »àdG

 ±hô¶dG πX ‘ á°UÉN ,áØ∏àîŸG áë°üdG

 äÉ«YGóJ  ôKEG  Ωƒ«dG  ⁄É©dG  É¡°û«©j  »àdG

." ÉfhQƒc " áëFÉL

 ¿CÉH ≥Øàf É©«ªL ÉæfEG " √ƒª°S ∫Ébh     

 ..  ¿É°ùfE’G  ¬µ∏àÁ  Ée  ≈∏ZCG  »g  áë°üdG

 ÉæJOÉ«≤H  ºK  ˆG  øe  π°†ØHh  ˆGóª◊Gh

 ≈∏Y AGƒ°S »ë°üdG ∫ÉéŸG íÑ°UCG Ió«°TôdG

 É«°SÉ°SCG GAõL äÉ©jöûàdG hCG ≥aGôŸG iƒà°ùe

." ádhódG ‘ Qƒ£àdGh á«ªæàdG øe

 ’ ¬fCG âàÑKCG áëFÉ÷G ¿CG √ƒª°S ±É°VCGh     

 ⁄É©dG ‘ áÄHhC’Gh ¢VGôeC’G á¡LGƒe øµÁ

 »YÉª÷G  πª©dGh  ¿hÉ©àdG  ∫ÓN  øe  ’EG

 á∏°UGƒe  ‘  ÒÑc  πeC’G  ∂dòd  ..  ∑Î°ûŸG

 ∑ôëà∏d ájƒb á«°VQCG OÉéjE’ á«dhódG Oƒ¡÷G

 QRBÉàdGh ∫hódG ÚH äGÈÿG ∫OÉÑJh ¿hÉ©àdGh

 á«ë°U  äÉjó–  …CG  á¡LGƒŸ  É¡æ«H  Éª«a

 .á«∏Ñ≤à°ùe

 ËQ ‹É©e ™e √ƒª°ùd á∏NGóe ‘h     

 ‹hódG ¿hÉ©àdÉH ΩÉªàg’G ¿EG ∫Éb .. »ª°TÉ¡dG

 QÉ°ûàfG πX ‘ É«Ñ°ùf ¿Éc áë°üdG ∫É› ‘

 Gòg õjõ©J øµÁ ∞«µa .. " ÉfhQƒc " áëFÉL

 ó©H ≈àM Gôªà°ùeh iƒbCG ¬∏©Lh ¿hÉ©àdG

.? áëFÉ÷G

 É¡àHÉLEG ‘ »ª°TÉ¡dG ËQ ‹É©e âdÉbh     

 19 `` ó«aƒc " πX ‘ ‹hódG ¿hÉ©àdG ¿EG ..

 AiOÉÑeh ¢ù°SCG ≈∏Y É«æÑe ¿ƒµj ¿CG óH’ "
 ,äGQÉeE’G ádhO ‘ óª◊G ˆh øëfh á«eÉ°S

 º«b  ≈∏Y  á«æÑe  ≥∏£J  IQOÉÑe  πc  âfÉc

 »àdG º«≤dG √òg ,»NBÉàdGh ¢ûjÉ©àdG íeÉ°ùàdG

.á«JGQÉeE’G á«°üî°ûdG º°SôJh Oó–

 áeRCG  πX  ‘ ¬fCG  É¡«dÉ©e  âaÉ°VCGh      

 äÉ¡«LƒàH  äGQÉeE’G  ádhO  iôf  á«ŸÉY

 øe  øW  2000  π°SôJ  Ió«°TôdG  É¡JOÉ«≤H

 ,ádhO 130 øe ÌcCG ¤EG á«Ñ£dG äGóYÉ°ùŸG

 ¿hÉ©àdGh ÒÿG º«b öûf ¤EG É¡«©°S QÉWEG ‘

.öûÑdG ÚH øeÉ°†àdGh

 ï«°SôJ ‘ ‹hódG ¿hÉ©àdG á«ªgCG äócCGh     

 ÒNC’G π«ŸG ¤EG π°üf ødh ÊÉ°ùfE’G QRBÉàdG

 ÉfOƒ¡L  ó«MƒJh  ÉfOÉ–G  ∫ÓN  øe  ’EG

.É¡∏eÉµJh á∏eÉ°ûdG

 " IQOÉÑe ¤EG Oó°üdG Gòg ‘ äQÉ°TCGh     

 ÖMÉ°U É¡≤∏WCG »àdG " áÑLh ¿ƒ«∏e 100

 Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG

 AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf

 ó°ùŒ »àdGh GôNDƒe "ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM

 º¡«©°Sh Òî∏d ¬JOÉ«bh äGQÉeE’G Ö©°T ÖM

 ..  ¬àeGôc  ¿ƒ°Uh  ¿É°ùfE’ÉH  AÉ≤JQ’G  ¤EG

 á«ªgCG ∫hÉæàæ°S á°ù∏÷G √òg ∫ÓN Ωƒ«dGh

 áeGôc ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ ÇOÉÑŸGh º«≤dG √òg

.¿É°ùfE’G

 á«LQÉÿG IQGRh ‘ ÉfQhO ¿CG " âaÉ°VCGh    

 IQƒ°üdG  RGôHEG  ÉªFGO  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh

 QƒØ¨ŸG øe ÉgÉæª∏©J »àdG á«bGôdG á«HÉéjE’G

 Ö«W " ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ¬d

 óªà°ùf Úª«≤eh ÚæWGƒªc øëfh " √GôK ˆG

 Üƒ∏°SCG  É¡∏©‚h º«≤dGh äÉª°ùdG  √òg øe

." IÉ«M
 áeÉY …Qó÷G ¢Vôe áëaÉµe ¿CÉ°ûHh     

 `` ó«aƒc πãe áëFÉL ™e πeÉ©àdG á«Ø«ch

 …Q’ QƒàcódG  √ƒª°S  ∫CÉ°S  ..  á°UÉN  "  19

 ™bGh  øe  É¡ª∏©àf  »àdG  ¢ShQódG  »gÉe  :

. ∫ÉéŸG Gòg ‘ ∂HQÉŒh ∂JÈN

 Gôµ°T ,’hCG .. √OQ ‘ …Q’ QƒàcódG ∫Ébh     

 Éæg …OƒLƒH GóL ó«©°S ÉfCG .. »JƒYód ÓjõL

 ,¢ShQódG øe ÚYƒf ∑Éæg ¿CG iCGQh .. Ωƒ«dG

 øe  É¡ª∏©J  »àdG  á«æ≤àdG  ¢ShQódG  Éª¡dhCG

 ¢ShQódG  Éª¡«fÉKh  …Qó÷G  ≈∏Y  AÉ°†≤dG

.. ájöûÑdG

 Iô£«°ùdG ∂æµÁ ’ ¬fCG »g á«æ≤àdG ¢ShQódÉa

 ójó– øe øµªàf ⁄ Ée ó©e ¢Vôe ≈∏Y

 ¬fƒc …Qó÷G ádÉM ‘h .. ¬≤jƒ£Jh ¬fÉµe

 ¬LƒdG ≈∏Y ô¡¶j ¬fC’ √õ««“ π¡°ùj É°Vôe

 ,¢SÉædG  ∫õY ≥jôW øY áHÉéà°S’G  ∂æµÁ

 ÚHÉ°üŸG  º¡JÉLÉ«àMG  ÒaƒJ  ∫ÓN  øeh

 ¤EG  Ghô£°†j  ’  ≈àM  ΩÉ©£dGh  ∫ÉŸG  øe

 Gògh .. º¡ª«©£J ∂æµÁ ºK ,∫õ©dG IQOÉ¨e

 ∂dòch ,º¡e º«©£àdG ¿CG »FÉHƒdG ¢SQódG ƒg

 ¢ShQódG ÉeCG .. ¿Éàª¡e áYöùdGh áHÉéà°S’G

 ‹GƒM øe ¢UÉî°TCG  ∞JÉµJ »¡a ájöûÑdG

 äGó≤à©ŸGh ¿ÉjOC’G πc ¿ƒ∏ãÁ ádhO 100

 .. É©e Gƒ©ªàLG äÉ¨∏dG ∞∏àflh ¥GôYC’Gh

 èeÉfôH  øª°V É©e Gƒ∏ªYh äGƒNCGh  IƒNCG

.¢SÉædG IÉ«M PÉ≤fE’ »ŸÉY

 ÉæfCG »g " 19  ̀ó«aƒc " á∏µ°ûe ¿EG ∫Ébh    

 ≈∏Y ¢ù«dh ,»∏ëŸG iƒà°ùŸG ≈∏Y ÉæÑéà°SG

 ∑Éæg ¿Éc ∂dòd áé«àfh ,»ŸÉ©dG iƒà°ùŸG

.. ¿höSÉNh ¿ƒëHGQ

 Ée  Gògh  ,É«ŸÉY  ÉfhÉ©J  Ö∏£àj  AÉHƒdÉa

 π∏°Th  …Qó÷G  ≈∏Y  AÉ°†≤dG  ‘  √Éæª∏©J

 Ú©FGQ É©«ªL ºàæc …òdG ôeC’G ƒgh ,∫ÉØWC’G

.. ¬d »î°ùdG ºµªYO ‘

 ⁄ " 19 `` ó«aƒc " áëFÉ÷ áÑ°ùædÉH øµd

 .. É©e πª©J IÒÑµdG ∫hódG π©L øe øµªàf

 ¿CG øµÁ ’ »∏ëŸG πeÉ©àdG á«é«JGÎ°SÉa

 É‰EGh  É¡«∏Y  ≈°†≤jh  áëFÉ÷G  ™e  íéæJ

 »ŸÉY  ¿hÉ©Jh  ≥«°ùæJ  ¤EG  áLÉëH  øëf

 øe ¬àª∏©J ¢SQO ÈcCG ƒg Gòg ¿CG ó≤àYCGh ..

 IOhOh ∫ÉØWC’G π∏°Th …Qó÷G ™e πeÉ©àdG

. É«æ«Z

 ∫BG ójGR øH óeÉM ï«°ûdG ƒª°S ™HÉJh     

.. …Q’ QƒàcódG ™e √QGƒM ¿É«¡f

 ,»ŸÉ©dG ¿hÉ©àdG ´ƒ°Vƒe äôcP ó≤d : ∫Ébh

 √GOCG Ée hCG ¬H Éæªb Ée πg ∑ô¶f á¡Lh øe

 ¿CG  ΩCG  ,  É«aÉc  ¿Éc  ó«©°üdG  ≈∏Y  ⁄É©dG

 …ó°üà∏d  ¿hÉ©àdG  øe  ójõŸ  ’É›  ∑Éæg

 …Q’ QƒàcódG ÜÉLCGh       ? áëFÉ÷G √ò¡d

 ÒZ  ¬fCG  ó≤àYCG  "..áÄHhC’G  ⁄ÉY  âfÉ«∏jôH

.. ±Éc

 øe ¢†FÉa ¬jód …ó∏H ¿CG ∫ƒbCG ¿CG »æfõëjh

 ’  ⁄É©dG  ∫hO  º¶©e  ¿CG  ÚM ‘ ìÉ≤∏dG

 AÉHƒdG Gòg ¿C’h .. ±Éc ìÉ≤d É¡jód óLƒj

 AÉHƒ∏d Ωƒj CGƒ°SCG ƒg Ωƒ«dG ¿CG »æYCG ,ôªà°ù«°S

 ó≤d  ,π°†aC’G  Ωƒ«dG  ¢ù«d  ¬fEG  ,¬àjGóH  òæe

 OóY  ≠∏Hh  IÉah  ádÉM  ÚjÓe  3 ÉfRhÉŒ

 ÉªbQ »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G ‘ Iójó÷G ä’É◊G

."¥ƒÑ°ùe ÒZ É«°SÉ«b

 »YÉª÷G πª©dGh ∞JÉµàdG á«ªgCG ócCGh     

 ¬«∏Y ¿Éc É‡ ÌcCG ¿B’G ≈∏éàJ á«ªgCG √ògh

 ádhO ¿ƒµJ ¿CG ¤EG ™∏£JCGh ..ôNBG ¢Vôe …CG ‘

 âfÉc Éªc IóFGQ IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 ™«ªL Oƒ¡L ó«MƒJ ‘ óYÉ°ùJ ¿CGh ,ÉªFGO

 ,áëFÉ÷G  á¡LGƒe  ‘  É©e  πª©∏d  ∫hódG

 âbh  …CG  øe  ÌcCG  ¿B’G  …ƒ«M  ôeC’G  Gògh

.≈°†e

 ,äÉcôH É¡e IQƒàcódG ™e á∏NGóe ‘h     

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óeÉM ï«°ûdG ƒª°S ¬Lh

 ‘ Ú∏eÉ©dG IófÉ°ùe á«ªgCG ¿CÉ°ûH .. ’GDƒ°S

 º¡ªYO ∫hó∏d øµÁ ∞«c ,á«eÉeC’G •ƒ£ÿG

      ?  Égô¶f  á¡Lh  øe  ..ºgOƒ¡L  õjõ©Jh

 Éæ©ª°S ó≤d " .. äÉcôH É¡e IQƒàcódG âdÉbh

 …òdGh ,…Qó÷G πãe ¢Vôe ≈∏Y AÉ°†≤dG ¿CG

 Oƒ¡L ∫òH Ö∏£J .. 1980 ΩÉY ∫ÓN ø∏YCG

 ióe ≈∏Y ⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL ‘ áªî°V

 ≈∏Y AÉ°†≤dG Éæµ‡ øµj ⁄h IójóY äGƒæ°S

 øe ±’B’G äÉÄe äÉ«ë°†J ’ƒd ¢VôŸG ∂dP

 ójó©dGh  ,á«eÉeC’G  •ƒ£ÿG  ‘  Ú∏eÉ©dG

 ,ôWÉflh áÑ©°U ∞bGƒe ¤EG Gƒ°Vô©J º¡æe

 äÉHGô£°VGh ´Gõf ≥WÉæe ‘ º¡∏ªY ∫ÓN

. " iôNCG ôWÉflh

 á«eÉeC’G •ƒ£ÿG ‘ Ú∏eÉ©dG ¿CG äócCGh     

 á«ë°U IQOÉÑe …CG ìÉ‚ ‘ º°SÉM ºgQhO ..

 AÉ«°TCG IóY π©ØJ ¿CG ¿Gó∏Ñ∏d øµÁh ,á«ŸÉY

.. º¡JóYÉ°ùŸ

 º¡∏«gCÉJh  Ö°SÉæŸG  ÖjQóàdG  ÒaƒJ  ,’hCG

 πch  ,º¡¡LGƒJ  áÑ≤Y  πc  ™e  πeÉ©à∏d

 á°UÉN ¥ôW ∑Éæg ¿ƒµj ó≤a ,ÇQGƒW ádÉM

 ájÉª◊G ÒaƒJ hCG áëFÉL πc ™e πeÉ©à∏d

 ÒaƒJ  ¿Éª°V  ∫hódG  ≈∏Y  ,É«fÉK  ..É¡æe

 •ƒ£ÿG ‘ Ú∏eÉ©∏d á«°üî°ûdG áeÓ°ùdG

 ó«aƒc  áëFÉ÷ áÑ°ùædÉH  ∂dòd  ..  á«eÉeC’G

 ÖLƒà°ùj á«°üî°T ájÉªM äGó©e áªK ,19

 ÚM áª«NƒdG ÖbGƒ©dG ÉæjCGQ óbh ,ÉgÒaƒJ

 á«°üî°ûdG ájÉª◊G äGó©e ∫hódG Ωó≤J ⁄

 ¿hó°üàj øjòdG á«eÉeC’G •ƒ£ÿG »∏eÉ©d

 á«ë°V  ¿ƒ∏eÉ©dG  ™bh  å«M  áëFÉé∏d

 á«ë°†J ≈°übCG »g √òg ¿CG ∂°T’ .. ¢ShÒØ∏d

 ¿CG ócDƒŸG øe Gòd .. AôŸG É¡eó≤j ¿CG øµÁ

 ,iƒ°üb  ájƒdhCG  »g  á«°üî°ûdG  áeÓ°ùdG

 É¡aƒØ°U ºYód ¿Gó∏Ñ∏d iƒ°üb ájƒdhCG »gh

 º¡FÉ£YEG ¤EG áaÉ°VEG .. á«eÉeC’G •ƒ£ÿG ‘

 ¢Vôe ó°V ìÉ≤d  ôjƒ£J ” Éª∏c  ájƒdhC’G

 äÉMÉ≤∏dG ôjƒ£J iôL ÉeóæY ∂dòd .. â«‡

 ‘ Ú∏eÉ©dG IƒYO º¡ŸG øe ¿Éc ,É¡LÉàfEGh

 π°üëj øe ∫hCG Gƒfƒµ«d á«eÉeC’G •ƒ£ÿG

 ¿Gó∏ÑdG ≈∏Y Öéj ,ÉãdÉKh .. ìÉ≤∏dG Gòg ≈∏Y

 πµH  á«eÉeC’G  •ƒ£ÿG  ‘ Ú∏eÉ©dG  ºYO

 ºYódG  Éª«°S  ’h  ,á«ë°üdG  º¡JÉLÉ«àMG

 øe á«dÉY áÑ°ùf Éæjód ¿Éc ó≤a .. »°ùØædG

 πcÉ°ûe øe ¿ƒµ°ûj ⁄É©dG ∫ƒM Ú∏eÉ©dG

 áé«àf OÉ¡LE’Gh ôJƒàdGh á«°ùØædG áë°üdG

 ¥ÉgQE’G  ™Ñ£dÉHh ,á∏jƒW äÉYÉ°ùd  πª©∏d

 ∂dòd  ,πª©dG  AÖY ÖMÉ°üj …òdG  »ªà◊G

 .. ∂dòd ‘ÉµdG ºYódG Ëó≤J ∫hódG ≈∏Y Öéj

 ∫OÉY ¢†jƒ©J Ëó≤J ƒg ºgC’Gh GÒNCG âdÉbh

 Gòg ¿CG ó≤àYCG .. á«eÉeC’G •ƒ£ÿG »∏eÉ©d

 »∏eÉ©d ádhO …CG √ôaƒJ ¿CG Öéj Ée πbCG ƒg

 ¿ƒë°†j  øjòdG  É¡jód  á«eÉeC’G  •ƒ£ÿG

.øjôNB’G πLCG øe ÒãµdÉH

 ∫BG ójGR øH óeÉM ï«°ûdG ƒª°S ôµ°Th     

.. äÉcôH É¡e IQƒàcódG .. ¿É«¡f

 äÉ«ë°†J áeÉî°V ióe º∏©f øëf ∫Ébh

 äGQÉeE’G ádhO ‘ øëfh ,á«eÉeC’G •ƒ£ÿG

 IQÉÑ÷G ºgOƒ¡Lh º¡JÉ«ë°†J GÒãc Qó≤f

 É¡fƒeó≤j  »àdG  ájÉYôdG  iƒà°ùe  ¢ùª∏fh

 ¿ƒLÉàëj øjòdG ≈°Vôª∏d Ωƒ«dG ióe ≈∏Y

 ÉfÉ«MCG  º¡fC’  ΩÉªàg’G  øe  ´ƒædG  Gòg  ¤EG

 ´ƒædG Gòg øeh ∫õ©dG øe ±ƒÿÉH ¿ƒHÉ°üj

 á«eÉeC’G  •ƒ£ÿG  ¿CG  ó≤àYCG  ..  ¢VôŸG  øe

 ⁄É©dG øeh Éfó∏H øe ÒãµdG É≤M ≥ëà°ùJ

 ¥QÉW QƒàcódG ™e ¬ãjóM ∫ÓNh      .™ªLCG

 á∏°UGƒeh  º∏©dG  ¿EG  ..  √ƒª°S  ∫Éb  ..  ¥ô≤dG

 ∑ôëŸG  Éªg  á«ë°üdG  á«ª∏©dG  äGQÉµàH’G

 ¢VGôeC’G  ≈∏Y AÉ°†≤dG  áYöS ‘ ¢ù«FôdG

 õjõ©J äGQÉeE’G ádhO ‘ Éæd øµÁ ∞«c ..

.∫ÉéŸG Gòg ‘ ÉæJOÉØà°SG

 ..  √OQ ‘ ¥ô≤dG ¥QÉW QƒàcódG ∫É≤a     

 áªb ≈∏Y º«∏©àdG â©°Vh äGQÉeE’G ádhO ¿EG

 ï«°ûdG  ¬d QƒØ¨ŸG ájDhQ  π°†ØH É¡JÉjƒdhCG

 √GôK ˆG Ö«W " ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR

 ádhódG  ‘  º«∏©àdG  á«ªgCG  ï°SQ  …òdG  "
 ·C’G  á°†¡f  ¿CG  iôj  ÉªFGO  ¿Éch  ¬°ù°SCGh

 ¿Óªµj º«∏©àdGh áë°üdGh .. º«∏©àdÉH Rõ©àJ

.¢†©ÑdG Éª¡°†©H

 ¢VGôeC’ÉH »YƒdG öûf á«ªgCG ¤EG QÉ°TCGh     

 øe º«∏©àdG »g á∏«°Sh π°†aCGh IOƒLƒŸG

 è¡æÃ  Égƒæe  ..  á«°SGQódG  ègÉæŸG  ∫ÓN

 ádƒØ£dG  òæe  CGóÑj  …òdG  "  AÉ£©dG  »HO  "
 πMGôe ‘ áYƒæàe èeGôH ™°Vh ∫ÓN øe

 á«∏ªY  ¤EG  áaÉ°VEG  ..  áØ∏àîŸG  º«∏©àdG

 IOÉØà°S’Gh á«ª∏©dG çƒëÑdG ‘ QÉªãà°S’G

 AÉÑWC’Gh Ú«æ©ŸGh ™ªàéŸG QÉµaCGh AGQBG øe

 ºK  øeh  äÉ°ù°SDƒŸGh  äÉ©eÉ÷G  »∏ã‡h

.≥Ñ£j øµ‡ ójóL »°T QÉµàHG ™«£à°ùf

 ±öûŸG ∑QÉÑŸG QÉ°üf ™e á∏NGóe ‘h     

.. ÒNC’G π«ŸG Æƒ∏H á∏ªM ≈∏Y

 ¿É«¡f ∫BG  ójGR øH óeÉM ï«°ûdG ƒª°S ∫Éb

 Éªc ,  πªY πc ‘ IOƒLƒe äÉjóëàdG ¿EG

 ≥WÉæeh  áØ∏àfl  äÉÄ«H  ‘  πª©dG  ¿CG

 ≥jôa RhÉŒ ∞«c .. Ó¡°S GôeCG ¢ù«d áÑ©°U

 ´É£à°SGh ÜÉ©°üdG √òg ÒNC’G π«ŸG Æƒ∏H

.? ¬aGógCG ¤EG ∫ƒ°UƒdG

 äÉjóëàdG ¿CG  ∑QÉÑŸG QÉ°üf í°VhCÉa     

 áëFÉL QÉ°ûàfG IÎa ∫ÓN äOGORGh IOƒLƒe

 ºK πLh õY ˆG π°†ØH øµdh  " ÉfhQƒc  "
 √òg »£îJ Éæ©£à°SG ,áª«µ◊G ÉæJOÉ«b ºYO

 èeGôH  ™°Vh  ∫ÓN  øe  áLô◊G  á∏MôŸG

 ¢ù°SC’G øeh .. ’hCG ¿É°ùfE’G É¡«a ¿Éc ,ájƒªæJ

 á≤K Ö°ùc ƒg Éæ££N ‘ É¡«∏Y óªà©f »àdG

 ∫ƒ∏◊G ™°Vh ‘ º¡cöûf å«M äÉ©ªàéŸG

 »àdG á«ë°üdG äÓª◊Gh èeGÈ∏d áÑ°SÉæŸG

 ≥ah  πª©dG  Ωƒ≤j  Éª«a  ..  Égò«ØæàH  Ωƒ≤f

 IÒãµdG äGÒ¨àŸG ™e ∞«µàJ áfôe äÉ«dBG

 äÉcGöT ΩGôHEG ¤EG áaÉ°VEG .. ™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y

 äGP  á«ŸÉ©dG  äÉ°ù°SDƒŸGh  äÉª¶æŸG  ™e

 »æÑJ  ÖfÉéH  ..  Oƒ¡÷G  áØYÉ°†Ÿ  IÈÿG

 »àdG  äÓª◊G  ìÉ‚E’  äGQÉµàH’G  ôNBG

 äGôFÉ£dG ΩGóîà°SG Óãe ,πª©dG ¥ôa ÉgòØæJ

 ¤EG  äÉMÉ≤∏dGh  ájhOC’G  π«°Uƒàd  IÒ°ùŸG

 QÉªbC’G ΩGóîà°SGh á«FÉædGh Ió«©ÑdG ≥WÉæŸG

 ™°Vhh IAƒHƒŸG ≥WÉæŸG ójóëàd á«YÉæ°üdG

 ÖÑ°ùdG ¿CG ¤EG GÒ°ûe .. á«≤«bO á«fGó«e §£N

 ÒNC’G π«ŸG Æƒ∏H IQOÉÑe ìÉéæd ¢ù«FôdG

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájDhQ »g

 ’ »àdG óeC’G á∏jƒW Iójó°ùdG ¿É«¡f ∫BG ójGR

 »g √ògh äÉjóëàdG øY ô¶ædG ¢†¨H Ò¨àJ

 ÉfóYÉ°ùJh É¡«∏Y Ò°ùf »àdG ≥jô£dG áWQÉN

.±GógC’G ≥«≤– ≈∏Y

 ‘  ¿ƒcQÉ°ûŸGh  ¿höVÉëŸG  ócCGh     

 º«≤dG  π«°UCÉJh  øeÉ°†àdG  ¿CG  ..  á°ù∏÷G

 ƒg äGQÉÑàY’G πc ≈∏Y É¡FÓYEGh á«fÉ°ùfE’G

 á«ŸÉ©dG áë°üdG õjõ©àd á«°SÉ°SC’G Iõ«côdG

 AÉ°†≤dG  äGQOÉÑe  Oƒ¡L  ìÉ‚h  áeÓ°ùdGh

 á°UÉN öûÑdG  IÉ«M PÉ≤fEGh  ¢VGôeC’G  ≈∏Y

 ±hô¶dGh á«ë°üdG äÉjóëàdGh äÉeRC’G ∫ÓN

 áÄHhC’G á¡LGƒe ¿CG ≈∏Y øjOó°ûe ..áÑ©°üdG

 áHÉéà°SG Ö∏£àj öûÑdG ìGhQCG ≈∏Y ®ÉØë∏d

.ÉcÎ°ûe É«YÉªL ÓªYh á∏YÉa á«ŸÉY

 »ª°TÉ¡dG ËQ ‹É©e âdÉb É¡ÑfÉL øe    

 Ö°SÉæe QÉWEG Ωƒ«dG ⁄É©dG ¬°û«©j Ée ¿EG " :
 IÒ°ûe .. ójGR øH óªfi ¢ù∏› ‘ QGƒë∏d

 ÚjÓe  áKÓKh  ÜÉ°üe  ¿ƒ«∏e  130  ¤EG

 `  ó«aƒc  "  ÖÑ°ùH  º¡JÉ«M  Ghó≤a  ¢üî°T

 É°†jCG  áëFÉ÷G  √òg  ÉjÉë°V  øeh  "  19

 ó≤a  ⁄É©dG  ∫ƒM  á«ë°üdG  áª¶fC’G  âfÉc

 ¢ù«d ,áª¶fC’G √òg ∞©°V áëFÉ÷G âØ°ûc

 ≥ªY âæ«H πH Ö°ùëa »æ≤àdG ÖfÉ÷G øe

 äÉeóN  Ëó≤J  ‘ IGhÉ°ùŸG  ΩóYh  ¥QÉØdG

 á∏b  ÉgQÉ¡XEG  ÖfÉéH  ..  á«ë°üdG  ájÉYôdG

 Gòg á¡LGƒŸ πbCÉàdG ‘ øjÒãµdG óæY IÈÿG

 øe ÌcCG ¿Éc áëFÉ÷G πÑb ≈àMh ,…óëàdG

 äÉeóN øe Úehôfi ⁄É©dG ¿Éµ°S ∞°üf

 ≈∏Y  ¿Éch  á«°SÉ°SC’G  á«ë°üdG  ájÉYôdG

 á∏jƒW äÉaÉ°ùe Gƒ©£≤j ¿CG ±ÉjQC’G ¿Éµ°S

 ¿ƒµJ Ée IOÉY á«ë°U ≥aGôe ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d

.äGõ«¡éàdÉH IÒ≤a

 ¢VGôeC’G ¿CG Éæd âØ°ûc áëFÉ÷G ¿CG âaÉ°VCGh

 äÉ©ªàéŸGh  OGôaC’G  á°û«©e  Oó¡J  »àdG

 ÈcCG  ó–  ¤EG  äGöTDƒe  »g  º¡JGOÉ°üàbGh

 äÉjô¶f ∑Éægh ..ÒNC’G π«ŸG Æƒ∏H ƒgh ’CG

 ’EG ƒg Ée " 19 ` ó«aƒc " ¿CG ∫ƒ≤J IÒãc

 óMGh ƒgh , áeOÉb iôNCG äÉëFÉ÷ áeó≤e

 Éjó– πµ°ûJ iôNCG á«ŸÉY ¢VGôeCG øe §≤a

 ¢û«©dG  πÑ°S  Oó¡Jh  á«ë°üdG  Éæàª¶fC’

 iƒà°ùŸG ≈∏Y ôKDƒJh äÉ©ªàéŸG ∞©°†Jh

.‹hódG ∂æÑdG ≥ah ∫hó∏d …OÉ°üàb’G

 ìô£j …òdG ∫GDƒ°ùdG ¿CG É¡«dÉ©e äôcPh     

..? π©Øf ¿CG Éæ«∏Y GPÉe .. ¬°ùØf

 á÷É©e  ¿CG  ∑GQOEG  ¿CG  Éæ«∏Y  Öéj  âdÉbh

 AÉ°†≤dGh  á∏ª¡ŸG  á«FGƒà°S’G  ¢VGôeC’G

 øe ÉgÒZh á«æ«¨dG IOhódGh …Qó÷G ≈∏Y

 áë°U ÌcCG ⁄ÉY ¤EG ∫ƒ°UƒdG ¿CGh ¢VGôeC’G

 á«dhDƒ°ùe  »g  ¢VQC’G  Öcƒµdh  ¿É°ùfEÓd

 ∑Î°ûŸG πª©dGh øeÉ°†àdG Ö∏£àJ á«YÉªL

 øeÉ°†àdG  ¿CG  ≈∏Y  áë°VGh  ádOCG  Éæjódh  ..

 ÚjÓŸG PÉ≤fG ‘ Éë‚ ∑Î°ûŸG πª©dGh

 AÉ°†≤dG IQOÉÑe : É¡æe IójóY äGQOÉÑe ÈY

 ¥hóæ°üdGh  á«ŸÉ©dG  ∫ÉØWC’G  π∏°T  ≈∏Y

 áYÉæŸG  ¢ü≤f  ¢Vôe  áëaÉµŸ  »ŸÉ©dG

 äÉMÉ≤∏d  »ŸÉ©dG  ∞dÉëàdGh  áÑ°ùàµŸG

 äÉ°ù°SDƒŸG  √òg  "  ‘ÉL  "  Ú°üëàdGh

 äÉeƒµ◊Gh ÚëfÉŸG Oƒ¡L º¶æJh ™ªŒ

.¢UÉÿG ´É£≤dGh ÊóŸG ™ªàéŸGh

 äGQÉeE’G ádhO ¿CG ¤EG É¡«dÉ©e äQÉ°TCGh     

 ∫ÓN  øe  ábÉÑ°S  âfÉc  É¡ÑfÉL  øe

 øe  ¬«LƒàH  ÊGó«ŸG  É¡∏ªYh  É¡JGQOÉÑe

 ∫BG  ójGR  øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿É«¡f

 π«ŸG Æƒ∏H " ™°Vh …òdG áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

 áªb ‘ á«≤«≤M äÉcGöT ≥∏Nh  " ÒNC’G

 ájƒªæàdG  äGQÉeE’G  ádhO  IóæLCG  äÉjƒdhCG

 ìhQh ¬LƒàdG Gòg äGQÉeE’G âªLôJ Éªc ..

 É¡àHÉéà°SG ∫ÓN øe á«YÉª÷G á«dhDƒ°ùŸG

 äGóYÉ°ùe  Ëó≤àH  äöTÉH  ÚM  á©jöùdG

 ..  äÉeGóîà°S’G ∞∏àîŸ äGõ«¡Œh á«ÑW

 ±ÓàFG " ÈY äÉMÉ≤∏d πLÉY ™jRƒJ ºgC’Gh

 ó«°ùŒ ‘ äGQÉeE’G ádhO ôªà°ùJh .. " πeC’G

 óMCG  ∑Îj ’CG  IQhöV Égó«cCÉJh É¡JÉeGõàdG

 ÌcCG ¤EG ∫ƒ°UƒdG ∫ÓN øe ¿É°ùfEG πª¡j hCG

 ÉgOƒ¡L â∏°UGhh .. É°û«ª¡Jh ÉØ©°V äÉÄØdG

 áëFÉ÷G  »°ûØJ  QGôªà°SG  øe  ºZôdG  ≈∏Y

.á«ŸÉ©dG á«ë°üdG äÉjóëàdG ™«ªLh

 ádhO ¿CG .. »ª°TÉ¡dG ËQ ‹É©e äócCGh    

 Ëó≤J  ‘  ¢ù«d  GóFGQ  GQhO  äOCG  äGQÉeE’G

 äGQÉ¡ŸGh ‘ô©ŸG πH §≤a …OÉŸG ºYódG

 .. á«dhO äÉ°üæe IóY QÉWEG ‘ IóYÉ°ùŸGh

 " ƒg äÉ°üæŸG √òg ÚH øe ¿CG ¤EG IÒ°ûe

 çóM ∫hCG ¿ƒµ«°S …òdG " »HO 2020 ƒÑ°ùcEG

.áëFÉ÷G ó©H Ée á∏Môe ‘ »ŸÉY

 ácQÉ°ûÃh ô¡°TCG áà°S IóŸ ¬fEG âdÉbh     

 á¡LGƒe  ≈∏Y  ƒÑ°ùcEG  πª©«°S  ,⁄É©dG

 èeGôHh  äGQOÉÑe  ÈY  á«ŸÉ©dG  äÉjóëàdG

 Oóëà°S »àdG ∫ƒ∏◊Gh QÉµaC’G öûæd áªª°üe

 âæ°†àMG  Éªch  ..  ‹hódG  ™ªàéŸG  QÉ°ùe

 äGQGƒMh äÉaÉ°ûàcG á≤HÉ°ùdG ƒÑ°ùcEG ¢VQÉ©e

 ƒÑ°ùcEG  ≈©°ùj  ..  ájöûÑdG  QÉ°ùe  ‘ äôKCG

 ábOÉ°U á«ŸÉY ájDhQ Ëó≤J ¤EG »HO 2020

 íàØJ  ¿CG  ™«£à°ùJ  ≥FÉ≤M  ≈∏Y  á«æÑe

 ™«ªL  ‘  äÉ©ªàéª∏d  ¢UôØdG  äÉHGƒH

 .⁄É©dG AÉëfCG

 ádhO 65 ∑Éæg ¿CG É¡«dÉ©e âaÉ°VCGh     

 ÉYƒ°Vƒe  áë°üdG  â©°Vh  á«dhO  áª¶æeh

 2020 ƒÑ°ùcEG ‘ É¡àcQÉ°ûe IóæLCG ‘ É°ù«FQ

 ‘ ΩÉ¡°SE’Gh äÉcGöT ≥∏N ¤EG ≈©°ùà°Sh

 ¬JÉjó–h ´É£≤dG Gòg ¿CÉ°ûH »ŸÉ©dG QGƒ◊G

 á«ªæàdG  ±GógCG  Éæ©°Vh  ÉæfEG  "  áØ«°†e  ..

 èdÉ©J  »àdG  Éæ›GôH  Ö∏b  ‘ áeGóà°ùŸG

 Ò«¨àdGh  º«∏©àdGh  áë°üdG  πãe  ™«°VGƒe

 ájö†◊G  á«ªæàdGh  √É«ŸGh  »NÉæŸG

 QÉµàH’Gh É«LƒdƒæµàdÉH É¡WÉÑJQGh á«ØjôdGh

 ‘ ájQƒfi äGQÉWEG  ó©J »àdGh  ∫É°üJ’Gh

." ÒNC’G π«ŸG Æƒ∏H ±óg ìÉ‚EG

 äGQÉeE’G ádhO äGQOÉÑe ¿CG É¡«dÉ©e äócCGh     

 »àdG á«eÉ°ùdG á«fÉ°ùfE’G É¡ª«≤d Gó«°ùŒ ó©J

 ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG É¡î°SQ

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Égó°ùLh ¿É«¡f ∫BG

 ∫É©aCGh ™bGh ¤EG ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi

 …CG  ÊÉ©j  ¿CG  »¨Ñæj  ’  ¬fCÉH  ¬æe  ÉfÉÁEG

.¬æe ájÉbƒdG øµÁ ¢Vôe øe ¿É°ùfEG

 ‘  ..  »ª°TÉ¡dG  ËQ  ‹É©e  âdÉbh      

 »ÑgòdG π«Hƒ«dG ΩÉY  " ∑QÉÑŸG ΩÉ©dG Gòg

 »©°ùdG á∏°UGƒÃ ÉæeGõàdG Oó‚ .. " »JGQÉeE’G

 ´É≤JQÓd AÉ£©dGh ∫òÑdGh ÒÿG äGQOÉÑe ‘

 ≈∏Y äGQÉeE’G ádhO äõcQ óbh .. ¿É°ùfE’ÉH

 ΩÉªàg’Gh ¬H AÉ≤JQ’Gh ¿É°ùfE’G áeGôc ßØM

 ≥«≤ëàd õFÉcôdG √òg ºgCG øe ó©j áë°üdÉH

.±ó¡dG Gòg

 ¤EG â©°S äGQÉeE’G ádhO ¿CÉH âgƒfh     

 ∫hOh  äÉ¡L ™e  äÉØdÉ–h äÉcGöT  ó≤Y

 ≈∏Y  AÉ°†≤dG  É¡à«é«JGÎ°SEG  ‘  â©°Vh

 É¡à«ªæJh Üƒ©°ûdG Ωó≤J ≥«©J »àdG ¢VGôeC’G

 ≥≤– ¿CG 50 `dG Égôª©H ádhódG âYÉ£à°SGh ..

.⁄É©dG AÉëfCG ‘ äGRÉ‚E’G øe ÒãµdG

 âfÉ«∏jôH …Q’ QƒàcódG çó– ¬ÑfÉL øe     

 ¢Vôe á°UÉN áÄHhC’Gh á«ŸÉ©dG áë°üdG øY

 ≈∏Y  √QÉKBGh  √ÉjÉë°Vh  ¬îjQÉJh  …Qó÷G

 ‹GƒM πàb …Qó÷G ¿EG ∫Ébh .. äÉ©ªàéŸG

 ¿ô≤dG  ∫ÓN QÉ«∏e ∞°üf ¤EG  ¿ƒ«∏e 300

 ó¡Y  ¤EG  ¢VôŸG  ïjQÉJ  Oƒ©jh  ..øjöû©dG

 ôNBG ¤EG óàÁh ¢ùeÉÿG ¢ù«°ùeQ ¿ƒYôØdG

 IÒ¨°U IÉàa ¢VôŸG ÖÑ°ùH â«aƒJ á«ë°V

 ‘h  ƒfÉH  IôjõL  ‘ ƒfÉH  áª«MQ  ≈YóJ

 ôeC’G Ö∏£Jh .. É«dGQƒc ≈ª°ùJ Ò¨°U ájôb

 ájöûÑdG ïjQÉJ ‘ ¢Vôe ∫hCG ≈∏Y AÉ°†≤∏d

 ∫hódG  ÚH  ¿hÉ©àdGh  Oƒ¡÷G  ∞JÉµJ  ¤EG

 É°UÉî°TCG ¿CG ¤EG GÒ°ûe .. OGôaC’Gh äÉª¶æŸGh

 ∫hódG  ∞∏àfl  øe  Ú°üàflh  AÉÑWCGh

 ..  äÉ¨∏dGh  äGó≤à©ŸGh  ¿ÉjOC’Gh  ¥GôYC’Gh

 ‘ Gƒª¡°SCGh AÉHƒdG Gòg á¡LGƒe ‘ GƒfhÉ©J

.¬«∏Y AÉ°†≤dG

 " 19 `` ó«aƒc " áëFÉL ¿CG ±É°VCGh     

 âØ∏àNG  ¿EGh  …Qó÷G  ¢Vôe  ¿CÉ°T  É¡fCÉ°T

 IOÉØà°S’G øµÁ å«M .. äÉbhC’Gh ±hô¶dG

 …Qó÷G  ¢Vôe  ™e  πeÉ©àdG  ¢ShQO  øe

 ¿hÉ©àdG ∫ÓN øe áëFÉ÷G ≈∏Y Iô£«°ù∏d

 áª¶æe á∏¶e â– É©e πª©dGh øeÉ°†àdGh

 äÓ¶ŸGh IóëàŸG ·C’Gh á«ŸÉ©dG áë°üdG

 ≈∏Y πª©dGh äGQÉeE’G  ádhO É¡JCÉ°ûfCG  »àdG

 ∞∏àfl  ¤EG  É¡dÉ°üjEGh  äÉMÉ≤∏dG  ÒaƒJ

.. ⁄É©dG AÉëfCG

 É«LƒdƒæµàdG øe IOÉØà°S’G á«fÉµeEG ÖfÉéH

 øjöû©dGh óMGƒdG ¿ô≤dG äGQÉµàHGh áãjó◊G

 ≈∏Y AÉ°†≤dG áYöS ‘ á«ªbôdG áª¶fC’Gh

.. áëFÉ÷G √òg

 ‘  Ú∏FÉØàe  Éæ∏©Œ  É«LƒdƒæµàdÉa

 á∏jóH  á£N  ™°Vh  ÖfÉéH  ..  πÑ≤à°ùŸG

 É¡«a ∂∏à‰’ »àdG äÉbhC’G ∫ÓN á¡LGƒª∏d

.äÉMÉ≤∏dG

 ≈àM óMCG …CG øeCÉe ‘ ¿ƒµj ød ¬fCG ócCGh     

 ¿ÉeCG ‘ ¿ƒµf ødh .. ¿ÉeCG ‘ ™«ª÷G ¿ƒµj

 ∂dòd ..ÒNC’G π«ŸG Æƒ∏H ≈àM ¢VôŸG øe

 ÒaƒJh  ™«ª÷G  ájÉª◊ É©e  πª©dG  Öéj

.⁄É©dG ‘ ¢üî°T πc ¤EG äÉMÉ≤∏dG

 ôjóe »∏Ø¨dG  ˆGóÑY ∫Éb ¬à¡L øe     

 ..  ¿Éà°ùcÉH  IóYÉ°ùŸ  »JGQÉeE’G  ´höûŸG

 ºgCG  óMCG  ó©j  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ∫É› ¿EG

 É¡eó≤J »àdG ájƒ«◊G äGóYÉ°ùŸG ä’É›

 PÉ≤fE’  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO

 ¢VGôeC’G  øe  ¿Éc  ÉªæjCG  ¿É°ùfE’G  IÉ«M

 πc  øe  öûÑdG  ájÉªMh  ájó©ŸGh  ácÉàØdG

 ≈∏Y ôKDƒJ »àdG á«Ñ∏°ùdG á«ë°üdG äGôKDƒŸG

 ÚjÓe ¿CG ¤EG GÒ°ûe .. º¡∏Ñ≤à°ùeh º¡JÉ«M

 äGóYÉ°ùŸG √òg øe GhOÉØà°SG Úaó¡à°ùŸG

 ™jQÉ°ûe ∫ÓN øe ,⁄É©dG ∫hO ∞∏àfl ‘

 äÉ«Ø°ûà°ùŸG AÉæH : â∏ª°T IQƒ£àeh IOó©àe

 äGÈàîŸGh  á«ë°üdG  õcGôŸGh  äGOÉ«©dGh

 äGó©ŸGh Iõ¡LC’G ÒaƒJh ¢†jôªàdG ógÉ©eh

 πjƒ“h äÉMÉ≤∏dGh  ájhOC’G  AGöTh á«Ñ£dG

.øjõLÉ©dGh ≈°VôŸG êÓY

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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 ≈∏ZCG áë°üdG :√ƒª°S

 ’h ¿É°ùfE’G ¬µ∏àªj Ée

 áÄHhC’G á¡LGƒe øµªj

 »YÉªédG πª©dÉH ’EG

∑ôà°ûªdG

:»ª°TÉ¡dG ºjQ

 â©°Vh áª¶æeh ádhO 65
 k É°ù«FQ k ÉYƒ°Vƒe áë°üdG

 »a É¡àcQÉ°ûe IóæLCG »a

 ƒÑ°ùcEG

 ÜƒæL AÉ°SDhQ ¿ƒÄæ¡j ójGR øH óªëeh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

 Góædƒg ∂∏eh ƒZƒJh ¿ƒ«dGô«°Sh É«≤jôaCG

zÉfQRBÉJ »a ÉæàeÓ°Sh Éæàë°U..kÉ«ªdÉY áeÓ°ùdGh áë°üdG õjõ©J{ ¿Gƒæ©H

 »fÉ°†eôdG ójGR øH óªëe ¢ù∏éªd á«fÉãdG Iô°VÉëªdG ó¡°ûj ójGR øH óeÉM

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 29`dG IQhódG »ÑXƒHCG ‘ AÉ°†≤dG IôFGO âªààNG 

 ó«≤∏d  Úeó≤àŸG  ÚeÉëŸG  ÖjQóJ  èeÉfôH  øe

 ºcÉfih äÉHÉ«f ΩÉeCG ÚdƒÑ≤ŸG ÚeÉëŸG ∫hóéH

 7  º¡æ«H  É«eÉfi  15  ácQÉ°ûÃ  ∂dPh  »ÑXƒHCG

.äGó«°S

 ójƒŒ ƒëf IôFGódG Oƒ¡L QÉWEG ‘ èeÉfÈdG »JCÉjh

 áeƒ¶æŸG ‘ ™ªàéŸG á≤K õjõ©Jh »FÉ°†≤dG AGOC’G

 AõL ¿ƒeÉëŸG Èà©j »àdGh á«fƒfÉ≤dGh á«FÉ°†≤dG

.É¡æe

 èeÉfÈdG ¿CG á«FÉ°†≤dG »ÑXƒHCG á«ÁOÉcCG âë°VhCGh

 ÚeÉëŸG ¿hDƒ°T IQGOEG ™e ¿hÉ©àdÉH ¬ª¶æJ …òdG

 áYÉ°S  42  øe  ¿ƒµàj  AÉ°†≤dG  IôFGóH  AGÈÿGh

 áæ¡Ã AÉ≤JQ’G ‘ áªgÉ°ùŸG ¤EG ±ó¡jh á«°SGQO

 QOGƒc OGóYGh ∞bGƒdGh AÉ°†≤dG ÉgQÉÑàYÉH IÉeÉëŸG

 ≥ah kÉ«∏ªYh kÉ«ª∏Y kÓ«gCÉJ á∏gDƒe á«æWh á«fƒfÉb

.á«ŸÉ©dG ÒjÉ©ŸG ≈bQG

ø«eÉëªdG ÖjQóJ èeÉfôH ºààîJ AÉ°†≤dG IôFGO

ójGR øH óeÉM»ª°TÉ¡dG ËQ

 ¿hÉ©Jh ≥«°ùæJ ≈dEG áLÉëH øëf :…Q’ QƒàcódG 

ÉfhQƒc AÉHh ≈∏Y AÉ°†≤∏d »ªdÉY

 º¶©e ¿CG ø«M »a ìÉ≤∏dG øe ¢†FÉa ¬jód …ó∏H

±Éc ìÉ≤d É¡jód óLƒj ’ ºdÉ©dG ∫hO

 ºgQhO .. á«eÉeC’G •ƒ£îdG »a ¿ƒ∏eÉ©dG 

á«ªdÉY á«ë°U IQOÉÑe …CG ìÉéf »a º°SÉM



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ QÉWEG ‘ 

 óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 ôîa  Öàµe  ¢ù«FQ  ,  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G

 Ú∏eÉ©∏d ºYódG  ¬LhCG  ∞∏àfl Ëó≤àH ,øWƒdG

..∫hC’G ´ÉaódG §N ‘

 íæe  èeÉfôH"  Ωƒ«dG  øWƒdG  ôîa  Öàµe  ≥∏WCG

 äÉ©eÉ÷G  ‘  "‹É©dG  º«∏©àdG  ‘  á«°SGQO

 iƒà°ùe  ≈∏Y  á°UÉÿGh  á«eƒµ◊G  äÉ«∏µdGh

 ∫hC’G ´ÉaódG §N ‘ Ú∏eÉ©dG ¤EG Ωqó≤ oJ ..ádhódG

 ´É£≤dGh øWƒdG ¥hóæ°U øe ºYóH ∂dPh º¡FÉæHCGh

 á«HÎdG IQGRh ™e ≥«°ùæàHh ádhódG ‘ ¢UÉÿG

.º«∏©àdGh

 íæe ≈∏Y ,IQOÉÑŸG √òg ≥ah ¿ƒ∏gDƒŸG π°üëjh

 »°SGQódG ΩÉ©dG øe kGAóH á°SGQó∏d á∏eÉc á«°SGQO

 º¡FÉHBG Oƒ¡÷ Gôjó≤J ∂dPh ..2022-2021 ΩOÉ≤dG

 á¶aÉëŸG  ‘ ºgQhOh  º¡JÉ«ë°†Jh  º¡JÉ¡eCGh

.¬àeÓ°Sh ™ªàéŸG áë°U ≈∏Y

 ¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e ∫Ébh

 ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ,  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  ôjRh

 äGQÉe’G  ádhO  âeób  "  ..øWƒdG  ¥hóæ°U  IQGOEG

 ó«aƒc  áéFÉ◊  …ó°üàdG  ‘  kÉböûe  kÉLPƒ‰

 Oƒ¡Lh ,Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b äÉ¡«LƒJ π°†ØH ,19

 ÉæYÉ£≤H  ∫hC’G  ÉæYÉaO  §N  ‘  ¿ƒ∏eÉ©dG

 √ò¡d ÚªYGódG øe ¿ƒµf ¿CG Éfó©°ùjh ,»ë°üdG

 á«°SÉ°SC’G  Éæª«b  ™e  ≈°TÉªàJ  »àdG  IQOÉÑŸG

 πaÉµàdG º«b øe Ióªà°ùŸGh øWƒdG ¥hóæ°U ‘

 ‘ á∏°UCÉàŸGh ÉæàdhO è¡f ‘ áî°SGôdG AÉ£©dGh

 ‘ Ωƒ«dG ¿hQƒîa øëfh ,»JGQÉe’G Éæ©ªà›

 º¡°UÓNEG ≈∏Y ∫É£H’G A’Dƒg ôjó≤àH áªgÉ°ùŸG

 Úª«≤ŸGh ÚæWGƒŸG áeÓ°S ¿Éª°†d º¡«fÉØJh

."ÉæàdhO ‘

 ∑QÉÑe  øH  ¿É«¡f  ï«°ûdG  ‹É©e  OÉ°TCGh

 ´É£≤dGh  øWƒdG  ¥hóæ°U  ºYóH  ¿É«¡f  ∫BG

 á«fÉ°ùfE’G  IQOÉÑŸG  √òg  Éª¡JófÉ°ùeh  ¢UÉÿG

 ∫É£HCG  ºYO  ¤EG  áaOÉ¡dG  áeÉ¡dG  á«©ªàéŸGh

 kGÒ°ûe ..ádhódG  ‘ º¡FÉæHCGh  ∫hC’G  ´ÉaódG  §N

 áªgÉ°ùŸG  QÉWEG  øª°V »JCÉj  ºYódG  Gòg  ¿CG  ¤G

 ‘  ¢UÉÿG  ´É£≤∏d  á«©ªàéŸG  á«dhDƒ°ùŸGh

 ÒaƒJ  ‘  áªgÉ°ùŸG  πLCG  øe  äGQÉeE’G  ádhO

 ºgCG  ióMEG  É¡fƒch  Ú∏gDƒª∏d  ‹É©dG  º«∏©àdG

 »YÉªàL’G  ôjƒ£àdGh  πÑ≤à°ùŸG  AÉæH  õFÉcQ

 ÖgGƒŸG ºYO ‘ ¢UÉÿG ´É£≤dG QhO π«©ØJh

.É¡æ«µ“h áHÉ°ûdG

 ¿ƒæëW øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ‹É©e ócCG ¬ÑfÉL øe

 ôîa  Öàµe  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ,¿É«¡f  ∫BG

 äÉ¡«LƒJ QÉWEG ‘ »JCÉJ IQOÉÑŸG √òg ¿CG ..øWƒdG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  »ÑXƒHCG  ó¡Y  ‹h

 Ú∏eÉ©dG  ∫É£HC’G  ¤EG  ºYódG  Ëó≤àH  áë∏°ùŸG

 GƒHöV øjòdG º¡JÓFÉYh ∫hC’G ´ÉaódG §N ‘

 ¢SÉædG áë°U πLCG øe á«ë°†àdG ‘ á∏ãeC’G ´hQCG

.äGQÉeE’G ádhO ‘ º¡àeÓ°Sh

 ÖMÉ°U ¤EG  πjõ÷G √ôµ°T øY ¬«dÉ©e ÜôYCGh

 ¬ªYód ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG

 ∫hC’G  ´ÉaódG  §N  ‘  Ú∏eÉ©∏d  π°UGƒàŸG

 ‘ ºgöSCGh º¡àjÉYQh äGQÉeE’G ∫É£HCG ¬JófÉ°ùeh

.™ªLCG ⁄É©dG É¡H qôÁ »àdG áÑ©°üdG ±hô¶dG √òg

 √Oƒ¡L ¢Sqôµ oj øWƒdG ôîa Öàµe ¿CG ¤EG QÉ°TCGh

 ¿ƒ∏ª©j  øjòdG  ∫É£HC’G  A’Dƒg  ¤EG  π«ª÷G  qOôd

 ÉfhQƒc " AÉHh øe ™ªàéŸG OGôaCG ájÉªM ≈∏Y

 ‘ º¡∏ªY ‘ º¡«fÉØJh º¡JÉeóÿ ¿Éc å«M "
 ÉgÉæ°ùŸ áª¡e èFÉàf ,áÑ©°üdG ±hô¶dG √òg qπX

 º«b ¬«a ó°ùéàJ ±qöû oe ∫Éãe kÉ≤M ºgh kÉ©«ªL

.¬àaÉ≤Kh äGQÉeE’G ™ªà›

 ôjRh …OÉª◊G º«gGôHEG øH Ú°ùM ‹É©e ∫Ébh

 Gòg øªãf IQGRƒdG ‘ øëf " º«∏©àdGh á«HÎdG

 ´É£≤dGh  øWƒdG  ¥hóæ°U  ¬eó≤j  …òdG  ºYódG

 ‘ á«°SGQódG  íæŸG Òaƒàd ádhódG  ‘ ¢UÉÿG

 §N ∫É£HCG øe Ú∏eÉ©∏d ‹É©dG º«∏©àdG ´É£b

 º¡eGõàdG  ócDƒj …òdGh  "  º¡FÉæHCGh  ∫hC’G  ´ÉaódG

 º«∏©àdG ™«é°ûJh á«YÉªàL’G ácQÉ°ûŸG õjõ©àH

 ‘ ∞JÉµàdGh ¿hÉ©àdG ÇOÉÑe ï«°SôJh ,‹É©dG

."™ªàéŸG

 ‘  ¬fCG  ..øWƒdG  ôîa  Öàµe  í°VhCG  ¬à¡L  øe

 á©eÉ÷G  øe  m∫ƒÑb  ≈∏Y  ÖdÉ£dG  ∫ƒ°üM ∫ÉM

 áëæŸG  Ö∏W  ∫É°SQEÉH  ΩÉ«≤dG  ¬æµÁ  á«∏µdG  hG

 ≈∏Y áHƒ∏£ŸG äGOÉ¡°ûdGh á«JƒÑãdG ¥GQhC’G ™e

Education@  :‹ÉàdG ÊhÎµdE’G ójÈdG

 å«ëH  FrontlineHeroes.ae
.∫ƒÑ≤dG ádÉ°SQ kÉæª°†àe Ö∏£dG ¿ƒµj

 äÉÑ∏W  ™ªéH  Ωƒ≤«°S  ¬fCG  ÖàµŸG  í°VhCG  Éªc

 ÒjÉ©ŸGh  •höûdG  ™e  á≤aGƒàŸG  Úeó≤àŸG

 äÉ«∏µdGh äÉ©eÉ÷G ¤EG É¡dÉ°SQEG qºà«d á≤Ñ£ŸG

.IöTÉÑe

 ±ó¡à°ùJ »àdG ,øWƒdG ôîa Öàµe IQOÉÑe º¡°ù oJh

 ‘  ,ºgöSCGh  ∫hC’G  ´ÉaódG  §N  ‘  Ú∏eÉ©dG

 ‘  º¡FÉæHCG  äÉMƒªWh  º¡JÉMƒªW  ≥«≤–

 ádhódG ‘ ‹É©dG º«∏©à∏d ¢Uôa ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G

 áëFÉL  "  ÖÑ°ùH  á«dÉŸG  AÉÑYC’G  ∞«ØîJh

 kÉHÉéjEG ¢ùµ©æj Ée ƒgh ,º¡æY " 19 - ó«aƒc

 ∫ÓN øe á«eÉeC’G •ƒ£ÿG ‘ Ú∏eÉ©dG ≈∏Y

 ¢Uôa  ÒaƒJ  ™e  ΩRÓàŸG  ¿ÉeC’ÉH  ¢SÉ°ùME’G

 äÉ©eÉ÷G ‘ º¡FÉæHC’h º¡d á«fÉ› á«ª«∏©J

.ádhódÉH äÉ«∏µdGh

:ΩGh-ΩƒWôÿG

 ¢ù«FQ  ∑hóªM  ˆGóÑY  QƒàcódG  ‹É©e  OÉ°TCG  

 äGQÉeE’G ádhO ∞bGƒÃ ÊGOƒ°ùdG AGQRƒdG ¢ù∏›

 ÉgOƒ¡Lh á«dhódG πaÉëŸG ‘ √OÓÑd áªYGódG

.á«dÉ≤àf’G IÎØdG ìÉ‚E’ Iôªà°ùŸG

 ¬FÉ≤d ∫ÓN ∑hóªM ˆGóÑY QƒàcódG ‹É©e ócCGh

 äGQÉeE’G ÒØ°S »Ñ«æ÷G ó«ªM óªfi óªM IOÉ©°S

 äÉbÓ©dG  ≥ªY  ≈∏Y  ,¿GOƒ°ùdG  ájQƒ¡ªL  iód

 ≈∏Y πª©dGh ,Ú≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  ÚH á«FÉæãdG

 ∫ÓN  iôLh  .ä’ÉéŸG  ∞∏àfl ‘ Égôjƒ£J

.øjó∏ÑdG ÚH á«FÉæãdG äÉbÓ©dG åëH AÉ≤∏dG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG ójGR øH óªfi øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ

 »ÑXƒHCG IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y ,¿É«¡f

 ∫hC’G ´ÉªàL’G ,…ò«ØæàdG »ÑXƒHCG Öàµe ¢ù«FQ

 ∫hÎH  ácöT  IQGOEG  ¢ù∏éŸ  ájò«ØæàdG  áæé∏d

."∑ƒfOCG" á«æWƒdG »ÑXƒHCG

 kÉ££N  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  áæé∏dG  äóªàYGh

 á«°ù°SDƒŸG áªcƒ◊G ¿hDƒ°Th á«dÉeh á«é«JGÎ°SG

 äGóéà°ùe  ≈∏Y  â©∏WGh  áeOÉ≤dG  á∏Môª∏d

 ò«ØæJ ìÉ‚ èFÉàfh »∏«¨°ûàdGh  ‹ÉŸG AGOC’G

.ácöûdG á«é«JGÎ°SG

 »àdG  IRQÉÑdG  äGRÉ‚E’ÉH  áæé∏dG  äOÉ°TCGh

 Oƒ≤©dG ¥ÓWEG É¡«a ÉÃ ,kGôNDƒe "∑ƒfOCG" É¡à≤≤M

 »ÑXƒHCG á°UQƒH ¥ÓWEG ™e ¿ÉHôe ΩÉÿ á∏LB’G

 áeGóà°S’G IóæLCGh ,á∏LB’G Oƒ≤©∏d ∫ÉàææàfƒcÎfCG

 5^5 áª«≤H ájQÉ≤©dG QÉªãà°S’G á≤Ø°Uh ,2030

 á«àëàdG  á«æÑdG  ∫ƒ°UCG  á≤Ø°Uh  ,Q’hO  QÉ«∏e

 ÈcCG  »gh  Q’hO  QÉ«∏e  20^7  áª«≤H  ábÉ£∏d

.kÉ«ŸÉY ábÉ£dG äÉ≤Ø°U

 ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿Éch

 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  »ÑXƒHCG  ó¡Y  ‹h  ¿É«¡f

 IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

 IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ¬àØ°üH  Qó°UCG  ,»ÑXƒHCG

 kGQGôb  ,"∑ƒfOCG"  á«æWƒdG  »ÑXƒHCG  ∫hÎH  ácöT

 ájò«ØæàdG  áæé∏dG  π«µ°ûàH  »°VÉŸGôjGÈa  ‘

 ódÉN ï«°ûdG ƒª°S á°SÉFôH ácöûdG IQGOEG ¢ù∏éŸ

.¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi øH

:ΩGh-»ÑXƒHCG
 øY ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âæ∏YCG  

 "19-ó«aƒc" ìÉ≤d øe áYôL 82,161 Ëó≤J

 ≠∏Ñj ∂dòHh á«°VÉŸG 24 `dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN

 Ωƒj ≈àM É¡Áó≤J ” »àdG äÉYô÷G ´ƒª›

 ∫ó©eh  áYôL  10,336,224  AÉKÓãdG  ¢ùeCG

 100  πµd  áYôL  104^51  ìÉ≤∏dG  ™jRƒJ

.¢üî°T

 Òaƒàd  IQGRƒdG  á£N ™e  É«°TÉ“ ∂dP  »JCÉj

 ∫ƒ°UƒdG  ¤EG  kÉ«©°Sh  "19-ó«aƒc"  ìÉ≤d

 º«©£àdG øY áŒÉædG áÑ°ùàµŸG áYÉæŸG ¤EG

 ä’É◊G  OGóYCG  π«∏≤J  ‘  óYÉ°ùà°S  »àdGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG  

 ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh á£N ™e É«°TÉ“ 

 ádhódG  ‘  äÉ°UƒëØdG  ¥É£f  IOÉjRh  ™«°Sƒàd

 áHÉ°üŸG ä’É◊G öüMh ôµÑŸG ±É°ûàc’G ±ó¡H

 "19  -  ó«aƒc"  óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒØH

 øY IQGRƒdG  âæ∏YCG  ..  º¡dõYh  º¡d  Ú£dÉîŸGh

 äÉYÉ°ùdG ∫ÓN IójóL äÉ°Uƒëa 185,007 AGôLEG

 ™ªàéŸG ‘ áØ∏àfl äÉÄa ≈∏Y á«°VÉŸG 24 `dG

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J çóMCGh π°†aCG ΩGóîà°SÉH

 ‘ ¢üëØdGh »°ü≤àdG äGAGôLEG ∞«ãµJ ºgÉ°Sh   

 iƒà°ùe ≈∏Y äÉ°UƒëØdG ¥É£f ™«°SƒJh ádhódG

 IójóL áHÉ°UEG ádÉM 2,094 øY ∞°ûµdG ‘ ádhódG

 ,áØ∏àfl äÉ«°ùæL øe óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH

 ájÉYô∏d  ™°†îJh  Iô≤à°ùe  ä’ÉM  É¡©«ªLh

 ä’É◊G ´ƒª› ≠∏Ñj ∂dòHh ,áeRÓdG á«ë°üdG

.ádÉM 514,591 á∏é°ùŸG

 áHÉ°üe ä’ÉM 5 IÉah øY IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc  

 ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  áHÉ°UE’G  äÉ«YGóJ  áé«àf

 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY ≠∏Ñj ∂dòHh ,óéà°ùŸG

.ádÉM 1,578

 É¡Ø°SCG øY ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âHôYCGh  

 ,ÚaƒàŸG  …hòd  É¡JÉ°SGƒeh  É¡jRÉ©J  ¢üdÉNh

 ,ÚHÉ°üŸG  ™«ª÷ πLÉ©dG  AÉØ°ûdÉH  É¡JÉ«æ“h

 äÉ¡÷G  ™e  ¿hÉ©àdG  ™ªàéŸG  OGôaCÉH  áÑ«¡e

 óYÉÑàdÉH ΩGõàd’Gh äÉª«∏©àdÉH ó«≤àdGh á«ë°üdG

.™«ª÷G áeÓ°Sh áë°üd kÉfÉª°V »YÉªàL’G

:ΩGh-ΩƒWôÿG

 øjó«Øà°ùŸG  ¥É£f »JGQÉeE’G  ôªMC’G  ∫Óg

 ÒŸG  øe  {  äGQÉeE’G  ΩCG  {  áeôµe  øe

 âYöTh ,á«fGOƒ°ùdG áMÉ°ùdG ≈∏Y ÊÉ°†eôdG

 ,øjó«Øà°ùŸG ≈∏Y á«FGò¨dG OGƒŸG ™jRƒJ ‘

 OóY ¤EG áª°UÉ©dG øe á«KÉZEG πaGƒb Ò«°ùJh

 IQÉØ°S  ±GöTEÉH  ,á«fGOƒ°ùdG  äÉj’ƒdG  øe

.ΩƒWôÿG ‘ ádhódG

 ∑QÉÑe  âæH  áªWÉa  áî«°ûdG  ƒª°S  âfÉch

 á°ù«FQ  ΩÉ©dG  »FÉ°ùædG  OÉ–’G  á°ù«FQ

 á°ù«FôdG ádƒØ£dGh áeƒeCÓd ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG

 á°ù«FôdG ,ájöSC’G á«ªæàdG á°ù°SDƒŸ ≈∏YC’G

 »JGQÉeE’G  ôªMC’G  ∫Ó¡dG  áÄ«¡d  ájôîØdG

 Ëó≤àH  GôNDƒe  â¡Lh  ób  ,zäGQÉeE’G  ΩCG{

 ‘  AÉ≤°TCÓd  á∏LÉY  á«fÉ°ùfEG  äGóYÉ°ùe

 á«fÉ°†eôdG  äÉLÉ«àM’G  á«Ñ∏àd  ,¿GOƒ°ùdG

 ÜôZh  ,ΩƒWôÿG  äÉj’h  ‘  öSC’G  ±’B’

 ,π«ædG ô¡fh ,Ó°ùch ,¿ÉaOôc ∫Éª°Th ,QƒaQGO

.á«dÉª°ûdG áj’ƒdGh Iôjõ÷Gh

 ôªMC’G  ∫Ó¡dG  áÄ«g  Égƒª°S  äôeCGh

 äGóYÉ°ùŸG  ∫É°üjEG  áYöùH  »JGQÉeE’G

 OGƒŸG  øe  ÚªFÉ°üdG  äÉLÉ«àMG  Òaƒàd

 AÓjEGh ,á«fÉ°†eôdG äÉeõ∏à°ùŸGh ájQhö†dG

 ´É°VhC’ÉH  IôKCÉàŸG  öSCÓd  á°UÉN  ájÉæY

 ≈∏Y  É¡JQób  õjõ©Jh  ,áægGôdG  á«ë°üdG

 á«YÉªàL’Gh á«fÉ°ùfE’G äÉjóëàdG á¡LGƒe

 áëFÉL ±hôX É¡à°Vôa »àdG ájOÉ°üàb’Gh

.z19-ó«aƒc{

 áªWÉa  áî«°ûdG  ƒª°S  äÉ¡«Lƒàd  Gò«ØæJh

 ÉjƒL  GöùL  áÄ«¡dG  äÒ°S  ∑QÉÑe  âæH

 QÉ£e  ¤EG  »ÑXƒHCG  øe  äGôFÉW  çÓK  øe

 øe ¿ÉæWC’G äÉÄe π≤f ¬dÓN ” ΩƒWôÿG

 É¡LÉàëj  »àdG  á«°SÉ°SC’G  á«FGò¨dG  OGƒŸG

.¿É°†eQ ‘ ¿ƒªFÉ°üdG

 ¤EG  óMC’G  ¢ùeCG  ™jRƒàdG  πaGƒb  â≤∏£fGh

 áj’h ÉgRôHCG  á«fGOƒ°ùdG äÉj’ƒdG øe OóY

 øe  OóY  ‘  ™jRƒàdG  ”  å«M  Iôjõ÷G

 ‘h ,äÉjô≤dG á≤£æe ÉgRôHCG áj’ƒdG ≥WÉæe

 OóY ‘ É«dÉM ™jRƒàdG …ôéj Ó°ùc áj’h

 ˆG OÉL á≤£æe ÖfÉL ¤EG ,É¡JÉ«∏fi øe

.¿ÉaOôc ∫Éª°T áj’h ‘

 öSC’G äÉÄe äOÉØà°SG π«ædG ô¡f áj’h ‘h

 ,ÊÉ°†eôdG  ÒŸG  øe  ƒJóæb  á≤£æe  ‘

 ‘ á«aô£dG  ≥WÉæŸG  øe OóY ¤EG  áaÉ°VEG

 ájPÉëŸG  iô≤dG  á°UÉN  ΩƒWôÿG  áj’h

 áª°UÉ©dG §Hôj …òdG ∫Éª°ûdG ¿ÉjöT ≥jô£d

.á«dÉª°ûdG áj’ƒdÉH

 »Ñ«æ÷G  ó«ªM  óªfi  óªM  IOÉ©°S  ócCGh

 ¢UôM ¿GOƒ°ùdG ájQƒ¡ªL iód ádhódG ÒØ°S

 ¤EG  ÊÉ°†eôdG  ÒŸG  ∫É°üjEG  ≈∏Y IQÉØ°ùdG

 äó©H Éª¡e É¡≤WÉæe ‘ á≤ëà°ùŸG öSC’G

 ÒŸG  ™jRƒJ  §£îH  Gó«°ûe  ,äÉaÉ°ùŸG

 äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJ õ«Lh âbh ‘ ÊÉ°†eôdG

 áYöùH ∑QÉÑe âæH áªWÉa áî«°ûdG  ƒª°S

 ∫ÓN ¬«≤ëà°ùŸ ÊÉ°†eôdG ÒŸG π«°UƒJ

.∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°T

 á°ü∏îŸG  Oƒ¡÷G  ≈∏Y  ¬JOÉ©°S  ≈æKCGh

 »àdG  πª©dG  ¥ôa  øe  ÜhDhódG  πª©dGh

 áHÉéà°SG õ«Lh øeR ‘ QÉÑL πª©H âeÉb

 äÉj’ƒdG ¿hÉ©J Éæªãe ,Égƒª°S äÉ¡«Lƒàd

 QhO É¡d ¿Éc »àdG äÉ¡÷G πch Ió«Øà°ùŸG

 ‘  ”  »àdG  πª©dG  Gòg  ìÉ‚EG  ‘  Qó≤e

.öùjh á°SÓ°S

 äÉ¡«Lƒàd ájQƒa âfÉc áHÉéà°S’G ¿EG ∫Ébh

 äGôFÉW  çÓK  øe  …ƒL  öùéH  Égƒª°S

 äÉÄe π≤f ” å«M §≤a Úeƒj ∫ÓN πªàcG

 ¿CG GócDƒe ,á«FGò¨dG äGóYÉ°ùŸG øe ¿ÉæWC’G

 ∞≤J É¡Ñ©°Th Ió«°TôdG É¡JGOÉ«bh äGQÉeE’G

.∫GƒMC’G πc ‘ ≥«≤°ûdG ¿GOƒ°ùdG ™e

 ºgôµ°T ≠dÉH øY øjó«Øà°ùŸG øe OóY ÈYh

 ∑QÉÑe âæH áªWÉa áî«°ûdG ƒª°ùd ºgôjó≤Jh

 áë°üdG ΩGhóH É¡d ÚYGO { äGQÉeE’G ΩCG {

 É¡ªYOh  ÉgÉ£Y  ˆG  πÑ≤àj  ¿CGh  á«aÉ©dGh

.¿GOƒ°ùdG πgC’ ÒÑµdG

 ‘ ÊÉ°†eôdG  ÒŸG  ™jRƒJ  π°UGƒàjh  Gòg

 áj’hh ΩƒWôÿG áj’ƒH ≥WÉæŸG  øe OóY

 øe  Qó≤e  ºYO  ¢ü«°üîJ  ”  Éªæ«H  Ó°ùc

 ‘  áæ«æ÷G  á≤£æe  ¤EG  ÊÉ°†eôdG  ÒŸG

.QƒaQGO ÜôZ áj’h

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14732 Oó`©dG-2021 πjôHCG 28 AÉ©HQC’G
øWƒdGQÉÑNCG

á«FGòZ äGóYÉ°ùe π°SôJ äGQÉeE’G 

¿GOƒ°ùdG ≈dEG

 É¡æàe ≈∏Y »JGQÉeE’G ôªMC’G ∫Ó¡dG øe áãdÉK IôFÉW

≥°ûeO π°üJ zÉfhQƒc{ äÉMÉ≤d øe Iô«Ñc äÉ«ªc

IóëàªdG ôª≤dG ≈dEG á«FGòZ äGóYÉ°ùe π°SôJ äGQÉeE’G 

 .. ójGR øH óªëe äÉ¡«LƒJ QÉWEG »a

º¡FÉæHCGh ∫hC’G ´ÉaódG §N »a ø«∏eÉ©∏d »dÉ©dG º«∏©àdG »a á«°SGQO íæe èeÉfôH ≥∏£j øWƒdG ôîa Öàµe

 äGQÉeE’G ∞bGƒªH ó«°ûj »fGOƒ°ùdG AGQRƒdG ¢ù«FQ

√OÓÑd áªYGódG

 áæé∏d ∫hC’G ´ÉªàL’G ¢SCGôàj ójGR øH óªëe øH ódÉN

z∑ƒfOCG{ IQGOEG ¢ù∏éªd ájò«ØæàdG

AÉ≤∏dG ∫ÓN´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ∫ÓN ójGR øH óªfi øH ódÉN

 .. z19-ó«aƒc{ ìÉ≤d øe áYôL 82^161 ºjó≤J

  10^336^224 »dÉªLE’Gh

 :IójóL äÉ°Uƒëa 185^007 …ôéJ záë°üdG{

á«fGOƒ°ùdG áMÉ°ùdG ≈∏Y »fÉ°†eôdG ô«ªdG øe zäGQÉeE’G ΩCG{ áeôµe øe øjó«Øà°ùªdG ¥É£f ™°Sƒj zôªMC’G ∫Ó¡dG{

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 …ƒà– äGóYÉ°ùe IôFÉW ¢ùeG äGQÉeE’G ádhO â∏°SQCG 

 ájQƒ¡ªL  ¤EG  ,á«FGò¨dG  OGƒŸG  øe  ÉæW  50  ≈∏Y

 á«fÉ°ùfE’G  äGQOÉÑŸG  øª°V  »JCÉJ  »àdGh  ,¿GOƒ°ùdG

 ±’BG äÉLÉ«àMG á«Ñ∏àd ,∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN

 IôKCÉàŸG  á°UÉN  ,OhóëŸG  πNódG  …hP  øe  öSC’G

 ‘  É¡JQób  õjõ©Jh  ,áægGôdG  á«ë°üdG  ´É°VhC’ÉH

 »àdG ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G äÉjóëà∏d …ó°üàdG

."19-ó«aƒc" áëFÉL É¡à°Vôa

 ádhO ÒØ°S »Ñ«æ÷G ó«ªM óªfi óªM IOÉ©°S ∫Ébh

 ádhO  §ÑJôJ  ":¿GOƒ°ùdG  ájQƒ¡ªL  iód  äGQÉeE’G

 Ió«Wh á«îjQÉJ ájƒNCG äÉbÓ©H ¿GOƒ°ùdGh äGQÉeE’G

 ∫hódG πFGhCG øe ¿GOƒ°ùdG ó©Jh ,ä’ÉéŸG áaÉc ‘

 äGQÉeE’G ádhO É¡à∏°SQCG »àdG äGóYÉ°ùŸG â≤∏J »àdG

 ,"19-ó«aƒc" ¢ShÒa áëaÉµŸ ÉgOƒ¡L QÉWEG ‘

 ‘ á«ÑW äGóYÉ°ùe áæë°T ∫hCG ∫É°SQEÉH âeÉb å«M

 ∫É°SQEG ™HÉàJ ôªà°SGh ,»°VÉŸG ΩÉ©dG øe πjôHEG ô¡°T

 ¿CG  ¤EG  ,á«°VÉŸG  ô¡°TC’G  ∫ÓN  á«Ñ£dG  äÉæë°ûdG

."øW 100 É¡∏ª› ‘ â¨∏H

 AÉ°ûfEÉH âeÉb äGQÉeE’G ádhO ¿CG " ¬JOÉ©°S ±É°VCGh

 …ƒàëj ,QƒaQGO ‘ ÊGó«ŸG ójGR øH óªfi ≈Ø°ûà°ùe

 " 19-ó«aƒc " `H ÚHÉ°üŸG êÓ©d IöSCG 208 ≈∏Y

 á«Ñ£dG äGó©ŸG ™«ªL ≈∏Y …ƒàëjh ¿GOƒ°ùdG ‘

 ájƒ≤dG  äÉbÓ©dG  ¢ùµ©j  Gòg  ¿CG  GócDƒe  ,ájhOC’Gh

 ≈∏Y äGQÉeE’G ádhO ¢UôMh øjó∏ÑdG ÚH Iõ«ªàŸGh

 õjõ©Jh ¿GOƒ°ùdG ‘ »ë°üdG ´É£≤dG ºYO á∏°UGƒe

 öTÉÑŸG ºYódG Ëó≤J ∫ÓN øe ,á«eƒµ◊G §£ÿG

 á¡LGƒe  ‘  ¤hC’G  ´ÉaódG  •ƒ£N  ‘  Ú∏eÉ©∏d

."áëFÉ÷G

:ΩGh-≥°ûeO

 äGóYÉ°ùe  IôFÉW  ¢ùeG  ≥°ûeO  ¤EG  â∏°Uh

 äÉMÉ≤d  øe  IÒÑc  äÉ«ªc  É¡æàe  ≈∏Y  áãdÉK

 É¡JÒ°S  ,á«Ñ£dG  OGƒŸGh  ájhOC’Gh  "  19-ó«aƒc  "
 á«©ªL ™e ≥«°ùæàdÉH »JGQÉeE’G ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g

 »ë°üdG ´É£≤dG IQób ºYód ,…Qƒ°ùdG ôªMC’G ∫Ó¡dG

 " ÉfhQƒc " áëFÉL äÉ«YGóJ á¡LGƒe ≈∏Y …Qƒ°ùdG

.É¡«°ûØJ øe óë∏d á«FÉbƒdG äGAGôLE’G õjõ©Jh

 ∫hódG  IóYÉ°ùŸ  ÉgOƒ¡L  äGQÉeE’G  ádhO  äRõYh

 ,á«ë°üdG É¡YÉ°VhCG RhÉŒ ≈∏Y á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG

 ,áeRC’G øe ‘É©àdG á∏Môe Æƒ∏Ñd É¡ÑfÉéH ±ƒbƒdGh

 ¢†©H ‘ áëFÉ÷G øe IójóL áLƒe »°ûØJ πX ‘

 •ƒ£ÿÉH Ú∏eÉ©dG äÉMÉ≤∏dG √òg ±ó¡à°ùJh ,∫hódG

 ,ájQƒ°ùdG  áMÉ°ùdG  ≈∏Y »Ñ£dG  ∫ÉéŸÉH  á«eÉeC’G

 ø°ùdG QÉÑµdh áÑ©°üdG á«fÉ°ùfE’G ä’É◊G ÜÉë°UCGh

 øcÉeCG ‘ ¢UÉî°TC’Gh ,áæeõŸG ¢VGôeC’G ÜÉë°UCGh

.ìhõædG

 á«ŸÉ©dG áHÉéà°S’G øª°V äGóYÉ°ùŸG √òg »JCÉJh

 Gõjõ©Jh ,É«dhO áëFÉé∏d …ó°üà∏d äGQÉeE’G ádhód

 äÉ¡«LƒàH  ádhódG  É¡H  ™∏£°†J  »àdG  äGQOÉÑª∏d

 …ó°üà∏d  á«dhódG  Oƒ¡÷G  ºYód  ,Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG

 …òdG  ΩÉªàg’G  ó°ùŒh  ,ÉfhQƒc  ¢ShÒa  QÉ°ûàf’

 á¡LGƒe ≈∏Y äÉ©ªàéŸG IQób õjõ©àd ádhódG ¬«dƒJ

 IQƒ°üH  á«fÉ°ùfE’Gh  á«ë°üdG  äÉeRC’G  äÉ«YGóJ

 ó◊G ‘ áªgÉ°ùª∏d IQOÉÑŸG √òg »JCÉJ Éªc ,áeÉY

 ,∫hódG øe OóY ‘ " ÉfhQƒc " áëFÉL QÉ°ûàfG øe

 Ú«∏ëŸG ¿Éµ°ù∏d ájÉª◊Gh ájÉbƒdG ¬LhCG õjõ©Jh

.∑Éæg

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 …ƒà– äGóYÉ°ùe IôFÉW ¢ùeG äGQÉeE’G ádhO â∏°SQCG 

 ôª≤dG ájQƒ¡ªL ¤EG ,á«FGò¨dG OGƒŸG øe ÉæW 43 ≈∏Y

 á«fÉ°ùfE’G  äGQOÉÑŸG  øª°V »JCÉJ  »àdGh  ,IóëàŸG

 ±’BG äÉLÉ«àMG á«Ñ∏àd ,∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN

 IôKCÉàŸG  á°UÉN  ,OhóëŸG  πNódG  …hP  øe  öSC’G

 ‘ É¡JQób õjõ©Jh ,áægGôdG á«ë°üdG ´É°VhC’G øe

 »àdG ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G äÉjóëà∏d …ó°üàdG

."19-ó«aƒc" áëFÉL É¡à°Vôa

 äGQÉeE’G ádhO ÒØ°S ‹ÉÑ≤ŸG ó«©°S IOÉ©°S ∫Ébh

 ÚH äÉbÓ©dG ¿EG " IóëàŸG ôª≤dG ájQƒ¡ªL iód

 Gƒ‰ ó¡°ûJ IóëàŸG ôª≤dG ájQƒ¡ªLh äGQÉeE’G ádhO

 ¢UôM QÉWEG ‘ ∂dPh ä’ÉéŸG øe ójó©dG ‘ GOô£e

 Ωóîj ÉÃ Égõjõ©Jh É¡à«ªæJ ≈∏Y øjó∏ÑdG »JOÉ«b

."ácÎ°ûŸG ídÉ°üŸG

 :∑QÉÑe øH ¿É«¡f

 ºgOƒ¡éH ¿hQƒîa

 áeÓ°S ¿Éª°†d

 ø«æWGƒªdG

 ø«ª«≤ªdGh

äÉ«ah  5h áHÉ°UEG 2^094 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 1900 AÉØ°T

 :¿ƒæëW øH ¿É£∏°S

 π«ªédG qOôd ≈©°ùf

 ∫É£HC’G A’Dƒ¡d

 OGôaCG ¿ƒªëj øjòdG

™ªàéªdG
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ال�شارقة-وام:

 اأعلن ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي 

رئي�س جمل�س ال�س���ارقة لالإعالم خالل 

االجتم���اع الدوري الثال���ث الذي عقده 

جمل����س اإدارة ال�س���ارقة لالإع���الم يف 

م�رسح املجاز ، عن اإن�ساء نادي ال�سارقة 

االإعالمي الذي يجمع م�ؤ�س�سات املجل�س 

حتت مظلته .

ويه���دف النادي االإعالمي ليك�ن مبثابة 

ملتقى اجتماعي وريا�سي متكامل ي�فر 

ورغباتهم  امل�ظف���ن  احتياجات  كافة 

وي�سهم يف تعزيز الروابط بن منت�سبي 

البيئة  وي�ف���ر  االإعالمية  امل�ؤ�س�س���ات 

املحفزة لهم والداعمة ملمار�سة االأن�سطة 

الريا�سية واإقامة االأن�سطة االجتماعية.

ح�رس االجتم���اع اأع�ساء جمل�س االإدارة 

�سع���ادة الدكت����ر خالد عم���ر املدفع 

رئي�س مدينة ال�سارقة لالإعالم "�سم�س" 

و�سعادة حممد ح�سن خلف املدير العام 

والتلفزي�ن  لالإذاع���ة  ال�سارق���ة  لهيئة 

و�سع���ادة ط���ارق �سعي���د ع���الي مدير 

املكت���ب االإعالم���ي حلك�م���ة ال�سارقة 

و�سعادة ح�سن يعق�ب املن�س�ري اأمن 

عام جمل�س ال�سارقة لالإعالم اإىل جانب 

م�ساركة املدراء وامل�س�ؤولن من خمتلف 

االإدارات.

ورحب ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي 

باحل�س����ر، وت�جه بال�سكر اجلزيل لكل 

اجله����د املبذولة يف حتقي���ق التكامل 

االإعالمي بن م�ؤ�س�سات املجل�س، م�سيداً 

بتميز الفريق االإعالمي وتكاتف جه�ده 

يف حمل ر�سال���ة ال�سارقة يف املحافل 

العاملية، اإ�ساف���ة اإىل اأهمية اال�ستماع 

الأ�س����ات العاملن يف اجلهات التابعة 

للمجل�س واالأخذ باأفكارهم ومقرتحاتهم 

لتط�ير منظ�مة العمل، وت�فري ما يلبي 

احتياجاتهم مب���ا يخ�س نادي ال�سارقة 

االإعالمي ال���ذي يخدم ب�س���كل اأ�سا�سي 

العاملن حتت مظل���ة جمل�س ال�سارقة 

لالإعالم.

وا�ستعر����س االجتم���اع اأه���م االأن�سطة 

الت���ي نظمته���ا اجلهات  والفعالي���ات 

االإعالمي���ة الثالث خالل الربع االأول من 

العام احلايل واخلطط امل�ستقبلية للربع 

الثاين حيث ق���دم الدكت�ر خالد املدفع 

�رسح���ًا ع���ن املنظ�م���ة اال�سرتاتيجية 

للمدين���ة وحماوره���ا الرئي�سة االأربعة 

والتي تنبثق منها االأهداف اال�سرتاتيجية 

والروؤي���ة والر�سالة والقيم واأهم اخلطط 

التط�يري���ة التي ت�سمن تق���دمي اأف�سل 

اخلدمات لل�رسكات امل�سجلة يف املدينة.

وقال الدكت�ر خالد املدفع اإن " �سم�س " 

تعمل على عدد من امل�ساريع التي تهدف 

اإىل تط�ي���ر اجلان���ب االإعالمي والتقني 

للمدينة بهدف خدمة جميع امل�ستفيدين 

وامل�ساركن يف املدين���ة وتقدمي اأعلى 

معايري اجل�دة يف خدماتها ، م�سرياً اإىل 

اأن���ه مت اإطالق من�سة ت�سجيل اإلكرتونية 

لل����رسكات و يت���م العم���ل حاليًا على 

اإن�س���اء �س�ق اإلك���رتوين يتم من خالله 

اإدارة ال�رسكة مالي���ًا واإداريًا عن طريق 

امل�قع االإلكرتوين.

واأ�سار حمم���د ح�سن خل���ف اإىل اإن�ساء 

مبنى جدي���د الإدارة الت�س�يق واالت�سال 

احلك�مي واالأق�سام املختلفة يف االإدارة 

ويع���د املبنى فريداً م���ن ن�عه وي�اكب 

التط����ر احل���ايل للمكات���ب واملن�ساآت 

التي يتم ت�سميمها وفق اأعلى املعايري 

، م�ؤك���دا اأهمي���ة تكات���ف اجله�د بن 

امل�ؤ�س�سات باالإمارة ، الفتًا اإىل التعاون 

ب���ن الهيئة و�سينما اجل���ادة والذي مت 

عربه���ا عر�س برام���ج قن���اة ال�سارقة 

الف�سائي���ة يف رم�س���ان باالإ�سافة اإىل 

الفعاليات االأخرى.

من جهته تن���اول ط���ارق �سعيد عالي 

مدي���ر اأبرز الفعالي���ات التي مت عقدها 

وتغطيته���ا اإعالمي���ًا من قب���ل املكتب 

ون����رس االأخبار يف ال�سح���ف املقروءة 

وم�اق���ع الت�ا�س���ل االجتماعي وتقدمي 

اجله���ات  لبع����س  االإعالم���ي  الدع���م 

املحلي���ة من حيث التغطيات االإعالمية 

.. م�س���رياً اإىل م�سارك���ة املكت���ب �سمن 

جلنة اإدارة الط�ارئ واالأزمات بال�سارقة 

يف اإطار تكام���ل اأدوار خمتلف اجلهات 

وامل�ؤ�س�سات و�سم���ن جه�د االإمارة يف 

م�اجهة جائحة " ك�فيد-19 ".

وق���ال ع���الي اإن املكت���ب االإعالم���ي 

حلك�م���ة ال�سارقة يعم���ل حاليًا على 

تنظي���م ال���دورة املقبلة م���ن املنتدى 

الدويل لالت�سال احلك�مي التي �ستعقد 

ي�م���ي 26 و27 �سبتم���رب القادم مبركز 

ال�سارقة حيث عم���ل املنتدى  اإك�سب���� 

من���ذ انطالقه على بناء منظ�مة ات�سال 

حك�مي متط����رة مبفاهيمها وثقافتها 

واأدواته���ا ونتائجه���ا كما يت���م �سن�يًا 

تنظيم املجل�س الرم�ساين الذي يعد من 

اأب���رز فعاليات نادي ال�سارقة لل�سحافة 

االإعالم���ي حلك�مة  للمكت���ب  التاب���ع 

ال�سارق���ة ويهدف اىل مناق�سة اأبرز واأهم 

امل��س�ع���ات والق�سايا املطروحة على 

ال�ساحة املحلية واالإقليمية يف العديد 

من اجل�انب من خ���الل ا�ست�سافة عدد 

من نخب���ة املتخ�س�س���ن يف خمتلف 

املج���االت من داخ���ل دول���ة االإمارات 

وخارجها للم�ساهمة يف حتقيق االأهداف 

خمتلف  عل���ى  والتع���رف  التثقيفي���ة 

وجهات النظر وتعزيز قيم احل�ار .
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»الطوارئ والأزمات«و�شفارة 

نيوزيلندا تنظمان حلقة نقا�شية 

حول ال�شتجابة لـ«كوفيد-19«

اأب�ظبي-وام:

نظم���ت الهيئة ال�طني���ة الإدارة الط�ارئ واالأزمات 

والك�ارث و�سفارة ني�زيلندا يف الدولة ام�س حلقة 

نقا�سي���ة تفاعلية عرب تقنية االت�سال املرئي "عن 

بعد " ح����ل اال�ستجابة جلائح���ة "ك�فيد-19"..

�س���ارك فيها �سع���ادة را�سد مطر عل���ي املن�س�ري 

القائ���م باالأعمال يف �سفارة الدولة لدى ني�زيلندا، 

و�سعادة ماثي� ه�كينز �سفري ني�زيلندا لدى الدولة 

وعدد م���ن امل�س�ؤولن واالأكادميي���ن يف االإمارات 

وني�زيلندا .

و�سلطت الفعالية ال�س�ء على التجارب االإماراتية 

والني�زيلندية يف اال�ستجابة للقطاعات املختلفة 

باالإ�سافة اإىل الرتكيز على جه�د الدولة والدرو�س 

امل�ستفادة من جائحة " ك�فيد-19 " .

وا�ستعر�س���ت م�ستجدات جائح���ة "ك�فيد – 19 

" واالإج���راءات االحرتازية وال�قائي���ة يف البلدين 
وتدابري العمل امل�سرتك مل�اجهة تف�سي الفريو�س ..

وتطرقت اإىل ع���دد من املحاور منها االإ�سرتاتيجية 

ال�طنية لال�ستجابة يف البلدين مبا يف ذلك اإدارة 

الط�ارئ واالأزمات كما مت التطرق للبح�ث الطبية 

والعل�م ال�سحية وبح�ث ودرا�سات علم الك�ارث.

�شلطان بن اأحمد يعلن اإن�شاء نادي ال�شارقة 

الإعالمي

م�شروع »مهنة« يفوز بالمركز الأول 

في »مع�شكر التدريب المكثف«

دبي-وام:

فاز م�رسوع "مهن���ة" باملرتبة االأوىل يف حتدي ال� 

100 ملي����ن جنم متاألق �سم���ن "مع�سكر التدريب 

املكثف للريادة يف االبتكار من اإم اآي تي".

بداأ املع�سكر - الذي نظمته م�ؤ�س�سة عبداهلل الغرير 

للتعلي���م - يف 15 فرباي���ر املا�س���ي باإمارة دبي 

وامت���د اإىل 10 اأ�سابيع حيث جمع �سبابًا اإماراتين 

وع���رب مقيمن يف االإمارات ت���رتاوح اأعمارهم بن 

17 و35 عامًا، بالتعاون مع معهد ما�سات�س��ست�س 

للتكن�ل�جيا، وجامع���ة االإمارات العربية املتحدة 

ممثلة مبنتزه العل�م واالبتكار.

ويتما�س���ى هذا التحدي مع مبادرة ال� "100 ملي�ن 

جنم متاألق" التي اأطلقتها جامعة االإمارات العربية 

املتح���دة، وت�سعى جاهدة م���ن خاللها اإىل حت�يل 

100 ملي����ن �ساب عربي عاطل عن العمل اإىل 100 

ملي����ن جنم متاألق باال�ستعان���ة باالبتكار وريادة 

االأعمال.

وج���رى تكلي���ف امل�ساركن يف مع�سك���ر التدريب 

املكّث���ف مبهمة الت��ّسل اإىل ح���ل مبتكر يهدف اإىل 

الت�س���ّدي لتح���دي البطالة الت���ي ي�اجهها �سباب 

املنطق���ة العربية، �سمل 120 من ال�سباب االماراتي 

والعرب���ي يف الدولة بدع���م 15 خبريا وم�جها من 

معهد ما�سات�س��ست�س للتكن�ل�جيا خالل املع�سكر.

ق�شر الوطن يحتفي باأ�شبوع الأ�شم العربي
اأب�ظبي-وام:

 دعا "ق�رس ال�طن" عددا من االأ�سخا�س ال�سم 

اإىل ج�لة �ساملة يف جنباته با�ستخدام لغة 

االإ�س���ارة العربية وذلك يف اإطار احتفائه ب� 

" اأ�سب�ع االأ�سم العربي" وم�ساهمة منه يف 
دعم جمتمع ال�سم يف دولة االإمارات.

اأتاح���ت اجل�لة ل�سي����ف الق����رس فر�سة 

ا�ستك�س���اف تاريخ وم�س���رية دولة االإمارات 

وتقاليدها العريق���ة و االإطالع على الطابع 

املعم���اري الفري���د للق�رس مب���ا ي�سمه من 

اإ�سالمية وعربية متميزة  ت�ساميم هند�سية 

وم���ا يزخر به من فن�ن ثقافية وقطع اأثرية 

وخمط�ط���ات نادرة ف�سال عن التعرف على 

تقاليد وقيم دولة االإم���ارات والق�اعد التي 

اأر�ساها االآباء امل�ؤ�س�س�ن.

وانطالقا من االهتم���ام اخلا�س الذي ت�ليه 

دول���ة االإم���ارات العربي���ة املتح���دة لفئة 

ال�سم يفخر ق����رس ال�طن، باعتباره �رسحا 

معماريا وثقافيا فريدا، بهذه املبادرة التي 

وفرت ملجتمع ال�س���م فر�سة التعرف على 

الروائع املعمارية والفنية واالإرث التاريخي 

الذي ت�سمها جنباته.

جامعة خليفة تنال الموافقة لتنفيذ المرحلة ال�شريرية 

من برنامج »الدكتور في الطب«

اأبوظبي-وام:

 اأعلنت جامعة خليفة للعل�م والتكن�ل�جيا 

ح�س����ل كلية الطب والعل����م ال�سحية يف 

اجلامعة على امل�افق���ة من جلنة االعتماد 

االأكادميي يف دولة االإمارات لتنفيذ املرحلة 

ال�رسيرية من برنامج "الدكت�ر يف الطب".

وت�سم كلي���ة الطب بجامعة خليفة - التي 

نال���ت االعتم���اد االأويل للربنام���ج يف 19 

دي�سم���رب 2019 - حاليا 60 طالبا وطالبة 

ميثل�ن الدفعتن االأوىل والثالثة باالإ�سافة 

اإىل دفع���ة ثالث���ة يف الف�س���ل االأول للعام 

.2021

وبداأت الدفعة االأوىل املك�نة من 30 طالبا 

وطالبة يف كلية الط���ب املرحلة ال�رسيرية 

يف مار����س 2021 و�ستتخ���رج يف اأبريل اأو 

ماي� م���ن العام 2023 فيم���ا �ستبداأ اإعادة 

االعتماد يف دي�سمرب من العام 2024.

وقال الدكت�ر عارف �سلطان احلمادي نائب 

الرئي����س التنفيذي جلامعة خليف���ة: " اإن 

م�افقة هيئة االعتم���اد االأكادميي ..تعك�س 

التميز ال���ذي تتمتع به الكلي���ة كم�ؤ�س�سة 

اأكادميية حي�ية ت�ساهم يف تعزيز منظ�مة 

الرعاية ال�سحية يف الدولة واملنطقة.

واأو�سح اأن كلية الطب والعل�م ال�سحية يف 

جامعة خليفة �ست�ستم���ر يف اإعداد الك�ادر 

املهنية الطبية على اأعلى م�ست�ى من خالل 

برنام���ج الدكت����ر يف الط���ب." وتعد كلية 

الط���ب والعل�م ال�سحية يف جامعة خليفة 

اأول كلي���ة طبية يف الدول���ة يتم ت�سميمها 

عل���ى غرار نظام التعلي���م الطبي االأمريكي 

حي���ث تقدم برناجما تعليميا طبيا مدته 4 

�سن�ات مع وج�د ا�س���رتاط ح�س�ل الطلبة 

عل���ى درجة البكال�ري��س مل���دة 4 �سن�ات 

للقب�ل يف الربنامج.

وت�ظف كلية الط���ب والعل�م ال�سحية يف 

جامعة خليفة باأق�سامها االأكادميية الع�رسين 

اال�سرتاتيجيات  م���ن  جمم�ع���ة متن�ع���ة 

التعليمية ت�سمل التعلم القائم على اإيجاد 

حل�ل للم�س���كالت واحل�س�ل على اخلربات 

ال�رسيري���ة لتمك���ن الطلبة م���ن اكت�ساب 

جميع املهارات الالزمة الأن ي�سبح�ا اأطباء 

م�ؤهلن ملمار�سة املهنة كما يق�م الربنامج 

ا باإعداد الطلب���ة للدرا�سات العليا يف  اأي�سً

اأي تخ�س�س وللرتخي�س واملمار�سة الطبية 

يف امل�ستقبل.

وجتري حالًيا كلية الطب والعل�م ال�سحية 

يف جامعة خليفة برئا�سة العميد امل�ؤ�س�س 

الدكت�ر ج����ن روك عددا م���ن املفاو�سات 

م���ع جمم�عة من الربام���ج يف كل من كندا 

وال�اليات املتحدة الإن�ساء �رساكات للتدريب 

على االإقامة الطبية.

وقال الدكت����ر ج�ن روك: "ي�رس كلية الطب 

والعل����م ال�سحية اأن حت�س���ل على م�افقة 

هيئة االعتماد االأكادميي حيث قامت الكلية 

من���ذ تاأ�سي�سها بن����رس 45 ورقة بحثية يف 

جمالت علمية وطبية دولية مرم�قة �سملت 

جمم�عة وا�سعة م���ن امل��س�عات الطبية 

احلي�ي���ة بدًءا من اجلين����م العربي وحتى 

مر�س ال�سكري ومن اجل�سيمات النان�ية اإىل 

اأمرا�س القلب واالأوعي���ة الدم�ية والتعليم 

الطبي".

انطالق مركز م�شتقبل التجزئة من مجّمع 

ال�شارقة للبحوث والتكنولوجيا والبتكار

ال�شارقة-وام:

ال�سارق���ة  اأطل���ق جمّم���ع 

والتكن�ل�جي���ا  للبح����ث 

بالتع���اون  واالبت���كار، 

م���ع �رسك���ة "ب���ي اإل اإم" 

للت�سمي���م  العاملي���ة 

والتكن�ل�جيا،"ا�ست�دي���� 

خربات البحث والتط�ير يف 

جمال التجزئة"، الذي ميّثل 

قطاع  مبتك���رة يف  �رساكة 

التجزئة .

"ح�سن  �سع���ادة  وت�ق���ع 

الرئي����س  املحم����دي"، 

التنفي���ذي ملجّمع ال�سارقة 

والتكن�ل�جي���ا  للبح����ث 

واالبتكار اأن ي�سهد م�ستقبل 

قط���اع التجزئ���ة حّدة يف 

حيث  الرقمية؛  املناف�س���ة 

تعتزم قطاع���ات امل�ّردين 

تعزي���ز العالقات املبا�رسة 

م���ع �رسائ���ح امل�ستهلكن، 

�سيتعّن  نف�سه  ال�قت  ويف 

التجزئ���ة  جت���ار  عل���ى 

م�اكبة حتّ�ل  التقليدي���ن 

ا على تقدمي  االأ�س�اق حر�سً

لعمالئهم  اأف�س���ل  خدم���ة 

التكن�ل�جيا  �ست�ا�سل  كما 

مالمح  وت�سكي���ل  منّ�ه���ا 

التجاري���ة  املعام���الت 

و�سل�كي���ات امل�ستهلك���ن 

وَم���ن �سينج���ح يف متييز 

نف�سه �سيحافظ على بقائه 

على ال�ساحة و�سيتمّكن من 

حتقيق االزدهار".

"املحم�دي"  وّج���ه  كم���ا 

دع����ة اإىل ق���ادة االأعمال 

واالأطراف املعنية يف قطاع 

"ا�ست�دي�  لزيارة  التجزئة 

والتط�ير  البح���ث  خربات 

يف جم���ال التجزئة" الذي 

يقع داخ���ل جمّمع ال�سارقة 

والتكن�ل�جي���ا  للبح����ث 

اإجراء  به���دف  واالبت���كار، 

درا�سة تفاعلية ح�ل كيفية 

القط���اع  ه���ذا  ا�ستجاب���ة 

واحتياج���ات  لرغب���ات 

امل�ستهلكن دائمة التغرّي.

اأّن  "املحم����دي"  واأ�ساف 

�ست�ا�س���ل  التكن�ل�جي���ا 

انت�ساره���ا وت�سكيل مالمح 

االأعم���ال، معرًبا عن  عامل 

بال���غ �سعادت���ه الإط���الق 

مع  بال�رساكة  اال�ست�دي����، 

"ب���ي اإل اإم" بهدف اجلّمع 
ب���ن اأف�س���ل املمار�س���ات 

امل�ستخدمة يف هذا املجال.

اإىل  واأ�س���ار "املحم����دي" 

خ���ربات  "ا�ست�دي����  اأّن 

البحث والتط�ير يف جمال 

التجزئ���ة" يع���ّد اإ�ساف���ة 

العمل  منظ�مة  اإىل  ق�ّي���ة 

اذ  باملجّم���ع،  املزده���رة 

املحرّك  �سيك����ن مبثاب���ة 

الرئي�س���ي للريادة الفكرية 

لالبتكار يف جمال التجزئة 

املنطقة، كما  على م�ست�ى 

�سيمث���ل من�ّسة جتمع بن 

خمتل���ف قطاعات التجزئة 

االأكادميي���ة  واالأو�س���اط 

واحلك�مي���ة للدخ����ل يف 

واال�ستفادة  م�سرتك،  ابتكار 

والتحديات يف  الفر�س  من 

هذا املج���ال على ال�سعيد 

االإقليمي.

من ناحيت���ه، اأعرب "بيدرو 

الرئي����س  رودريغي���ز"، 

التنفي���ذي ل�رسك���ة "ب���ي 

اإل اإم" ع���ن بال���غ فخ���ره 

بالدخ����ل يف  و�سعادت���ه 

ال�سارقة  مع جمّمع  �رساكة 

والتكن�ل�جي���ا  للبح����ث 

الذي يعّد من�ّسة  واالبتكار، 

النط���الق مركز االبتكار يف 

جمال التجزئة.

ي���رّوج "ا�ست�دي���� خربات 

البحث والتط�ير يف جمال 

العمل  الإط���ار  التجزئ���ة" 

الذي  لالبت���كار،  اخلما�سي 

ي�سّم حماور القطاع العام، 

والقطاع اخلا�س، واالأو�ساط 

االأكادميية، والنظام البيئي، 

حم�ر  ويعمل  واملجتم���ع 

عل���ى  الع���ام"  "القط���اع 
تط�ير  يف  احلك�مة  اإ�رساك 

الفر����س، يف ح���ن يرتبط 

اخلا�س"  "القط���اع  حم�ر 

وال����رسكات  بال�سناع���ة 

االقت�س���اد  ومنظ�م���ة 

"االأو�س���اط  وت�سطل���ع 

بدع�ة  ا  اأي�سً االأكادميي���ة" 

اإىل  واجلامعات  املدار����س 

طاول���ة النقا����س، و�سمان 

م�سارك���ة املهني���ن م���ن 

اأ�سحاب النظرة امل�ستقبلية 

"النظ���ام  يعت���رب  كم���ا 

���ا حم����ًرا  اأي�سً البيئ���ي" 

حي�ًي���ا لتبّن���ي خمتل���ف 

اأ�س���كال التنمية امل�ستدامة 

وجلمي���ع  االأّم  لك�كبن���ا 

�ساكنيه، بينما يدور حم�ر 

"املجتم���ع" ح����ل تط�ير 
اال�سرتاتيجي���ات، لي�س من 

الناحية املالية فح�سب، بل 

ا من حيث االإ�سهام يف  اأي�سً

االرتقاء بج�دة حياة الب�رس 

"ا�ست�دي�  �سيعم���ل  كذلك، 

والتط�ير  البح���ث  خربات 

يف جم���ال التجزئة" على 

تط�ي���ر  وت���رية  ت�رسي���ع 

امل�ساري���ع احلالية واإن�ساء 

م�ساري���ع اأخرى من البداية 

ال�سائد،  اخلط���اب  مل�اءمة 

وم�ساركة اأف�سل املمار�سات 

ه���ذا  يف  امل�ستخدم���ة 

امل�سمار.
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8 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

ـ العـدد 14732  �لأربعاء 28 �أبريل 2021ـ 
تتمات

تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات... 

الكاظمي: نرف�ض 

ودعا �لكاظم���ي �ل���وزر�ء �إىل �لنزول لدو�ئره���م و�لعمل 

�ملي���د�ين ملتابعة متطلبات �ملو�طنني وحل �لإ�ش���كالت 

وت�ش���هيل �لإجر�ء�ت، و�لإطالع على �إجر�ء�ت �ل�شالمة يف 

جميع �ملباين.

وقال رئي�س �لوزر�ء:« لدينا تقييمات للوزر�ء وللم�شوؤولني 

و�شنتخذ ق���ر�ر�ت �شعب���ة، فهدفنا خدمة �أبن���اء �شعبنا 

وت�شحيح �لأو�شاع، للو�شول �ىل �نتخابات مبكرة نزيهة 

.«

و�أ�شاف �أن« �حلكومة �حلالية حكومة خدمات ول ت�شعى 

للتناف�س �لنتخابي لتحقيق �أهد�ف �شيا�شية، فقد و�شعت 

ن�شب �أعينها خدمة �ملو�طن �أوًل و�أخري�«.

و�أو�ش���ح �أن« فري���ق �لتحقيق يف ح���ادث م�شت�شفى �بن 

�خلطي���ب يعمل على مد�ر  �ل�شاع���ة، ومبتابعة �شخ�شية 

من���ي، وننتظر تقريره باملوعد �ل���ذي حددناه، و�شنعتمد 

نتائجه بالكامل« .

ال�سيخة فاطمة:

 مبا يحافظ على ��شتد�مة �لإجناز�ت �ملتحققة ويعزز من 

مكانة �لدولة بالعديد من موؤ����ر�ت �لتناف�شية �لعاملية 

مبلف دعم ومتكني �ملر�أة«.

و�أ�شاف���ت �شموه���ا » روؤية �لقيادة �لر�شي���دة �مل�شتنرية 

برئا�شة �شاحب �ل�شمو �ل�شي���خ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 

رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء حاكم دبي »رع���اه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد ب���ن ز�يد �آل نهيان ويل عه���د �أبوظبي نائب �لقائد 

�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�إخو�نهم �أ�شحاب �ل�شمو �أع�شاء 

�ملجل�س �لأعلى لالحتاد حكام �لإمار�ت يف بناء �ملو�طن 

دون متيي���ز بني �لرجل و�ملر�أة مث���ل �حلا�شنة �لأ�شا�شية 

يف توفري �لبيئة �لت�ريعي���ة و�لقت�شادية و�لجتماعية 

و�لثقافي���ة �لد�عم���ة للطاقات �خلالق���ة و�ملبدعة للمر�أة 

�لإمار�تية«.

وقال���ت �شموها » تنعم �مل���ر�أة �لإمار�تية بنه�شة وتطور 

ملمو����س يف كافة �ملجالت �ملهني���ة يف ظل �حتاد دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ونفخر باإجناز�ت �لدولة وخا�شة 

فيما يتعلق باملر�أة �لإمار�تية �لتي �أ�شحت ت�شارك �لرجل 

يف �شنع �لقر�ر �ل�شيا�شي فامل���ر�أة �ليوم تعي�س ع�رها 

�لذهب���ي يف كل ميادين �لتمكني وعل���ى جميع �لأ�شعدة 

ونح���ن م�شتم���رون يف دعمها و�إمد�دها ب���كل ما حتتاج 

لتكون د�ئما على قدر �ملاأم���ول لها من م�شتويات �لتميز 

لتظل �بنة �لإمار�ت م�شعل �إجناز و�شارية علم و�أخالق يف 

رفد م�ش���رية �لوطن بكل ما من �شاأنه �أن يرفع ��شم �لدولة 

عاليًا ويعزز مكانتها بني �لأمم و�ل�شعوب«.

و�أك���دت �شم���و �ل�شيخة فاطمة بنت مب���ارك �أن خمرجات 

ه���ذ� �مل�روع �شتعود بالفائدة عل���ى �ملجتمع �لإمار�تي 

وكاف���ة �ملدخالت �شيكون لها �لأث���ر �لإيجابي ملا تعتمد 

علي���ه من منهجي���ة و�آلية و��شحة ل�شت����ر�ف م�شتقبل 

�مل���ر�أة �لإمار�تية و�شياغة م�شريته���ا يف كافة �ملجالت 

و�لقطاع���ات بوطننا �لغايل لتتمكن م���ن ��شتكمال دورها 

�لتاريخي يف معادلة �لتنمية و�لتطوير �لتي تعمل �لدولة 

عل���ى تر�شيخها على م���د�ر 50 عامًا م���ن عمرها بروؤية 

طموحة تعان���ق ��شتد�مة �لريادة و�لتمي���ز و�لتنمية يف 

�لإمار�ت.

من جانبها قالت �شعادة ن���ورة �ل�شويدي �لأمينة �لعامة 

لالحت���اد �لن�شائ���ي �لعام، �إن نظام ر�ش���د �لتقدم �ملحرز 

للم���ر�أة �لإمار�تي���ة جاء ليتوج جهود عق���ود من �لجناز 

و�لتمييز �شطرت���ه �لدولة وميهد �لطريق �ىل حقبة جديدة 

بعزمي���ة �لفري���ق �لوطني لإع���د�د �لدر��ش���ات و�لتقارير 

�لتحليلية للو�شع �لقائ���م للمر�أة �لمار�تية و�لبناء على 

�لإجن���از�ت �ملتحققة له���ا و�حلفاظ عل���ى ��شتد�مة تلك 

�لإجن���از�ت و�ملكا�شب و�ل�شتمر�ر يف بن���اء قدر�ت �ملر�أة 

مب���ا ي�شمن تو�شيع نطاق م�شاركته���ا يف كافة �ملجالت 

بعدما �أكدت 155 جهة عل���ى �مل�شاركة يف هذ� �مل�روع 

�لوطني �ل�شخ���م و�لتي ��شتملت على »33 جهة �حتادية 

72 جه���ة حملية و 12 موؤ�ش�شة جمتمع مدين و 6 جهات 

�شبه حكومي���ة و 21 جهة من �لقطاع �خلا�س و 11 جهة 

من �لتعليم �لعايل.

يذك���ر �أن �لنظ���ام �لرئي�شي لر�شد �لتق���دم �ملحرز للمر�أة 

�لإمار�تي���ة يت�شمن �أربعة ممكنات حي���ث ي�شتند �ملمكن 

�لأول عل���ى ت�شكيل �للجنة �لعلي���ا �لد�ئمة برئا�شة �شمو 

�ل�شيخ���ة فاطمة بنت مب���ارك و�لف���رق �لتنفيذية لإعد�د 

در��ش���ة �شنوية لتقيي���م �لتقدم �ملح���رز ورفعها لالأمانة 

�لعامة ملجل�س �لوزر�ء ب�شكل دوري.

فيما يرتكز �ملمك���ن �لثاين على ت�شميم موؤ�ر�ت موحدة 

لقيا�س �لتق���دم �ملحرز للم���ر�أة �لإمار�تية ملحور �لأ�رة 

و�لتمكني �لجتماعي وحمور �لعمل �لالئق وحمور �ل�شحة 

وحمور �لتعليم وحمور �لق�شاء وحمور �ل�شيا�شة و�لتمثيل 

�ل���دويل وحمور �لإعالم وحمور �لعل���وم �ملتقدمة وحمور 

�لقت�شاد ومنو �لأعمال وحمور حفظ �ل�شلم و�لأمن وحمور 

�لريا�شة وحمور �لثقافة و�لرث �لإمار�تي.

ويتمث���ل �ملمكن �لثالث يف �إطالق من�شة �ملر�أة �لإمار�تية 

و�لتي �شيتم تطويرها لتوحيد عملية �ملتابعة يف �لر�شد 

ويتم من خاللها �إد�رة ومتابعة تنفيذ �خلطط �ل�شرت�تيجية 

و�لت�شغيلية و�عد�د �لتقارير.

و�شيتم �لحتفال مبخرجات �لنظ���ام ب�شكل دوري �شنويًا 

بيوم �ملر�أة �لإمار�تية وتت�شم���ن �أن�شطة �لحتفال �إطالق 

حزمة م���ن �ملب���ادر�ت �لنوعية �لد�عمة للم���ر�أة وتكرمي 

�ل�شخ�شيات �لن�شائي���ة �لر�ئدة و�لجتماع �لدوري للجنة 

�لعلي���ا �لد�ئم���ة لقيا�س لنظ���ام �لتقدم �ملح���رز للمر�أة 

�لإمار�تية.

�شبط �شحنة 

و�أ�شدرت بلد�ن خليجية �أخرى بيانات تدعم �حلظر �ل�شعودي، 

مما يثري خماوف يف لبنان �لذي يو�جه �أزمة �قت�شادية غري 

م�شبوقة من �أن حتذو هذه �لبلد�ن حذو �لريا�س.

وذك���رت قو�ت �لأمن يف مطار بريوت يوم �لثالثاء �أنها �ألقت 

�لقب�س عل���ى رجل كان يحاول تهري���ب 11 كيلوجر�ما من 

�لكوكايني �إىل �لبالد وكان قادما من �لرب�زيل على منت رحلة 

تابعة للخطوط �جلوية �لقطرية.

هيئة تعوي�شات 

وتاأت���ي �ملدفوع���ات من �إي���ر�د�ت �لنف���ط �لعر�قي ويجري 

ت�شليمها كل ثالثة �أ�شهر.

و�أف���اد بيان �للجنة باأنه بناء على قر�ر �تخذ يف عام 2017 

حت���ددت �ملدفوعات بن�شبة 0.5 باملئ���ة من �إير�د�ت �لنفط 

�لعر�ق���ي يف ع���ام 2018 وبن�شب���ة 1.5 باملئة يف 2019 

وبن�شب���ة ثالث���ة باملئ���ة يف 2020 وحت���ى ��شتكمال دفع 

�لتعوي�شات.

 تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �ملحامي / 

بطل���ب لتجديد ت�شجيل �لعالمة 

�لتجارية : 

  �ملودعة حتت رقم : 

  158096

      

با�ش��م:       جون منر �شليبا

وعنو�ن���ه:  ����س ب 29703  -  

 04   3377479 هات���ف  دب���ي 

فاك�س 04-3377497 ، 

  

�لو�ق�عة بالفئة: 41 

مدر�شة تعليمية ح�شانة، �بتد�ئي، �عد�دي، ثانوي  

و�شتظ���ل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً 

من تاريخ �نت��هاء �حلم��اية يف :   

       بتاريخ :  5  /  6 /   2021

 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

 

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �شبي�شاليزد

 خلدم���ات �لعالم���ات �لتجاري���ة بطلب 

لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

 �ملودعة حتت رقم: 345039  بتاريخ:  

2021 / 2 /  15

   تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

      با�ش��م :  درمي و�ي لتجارة معد�ت 

�ملطابع و لو�زمها  �س. ذ.م.م .

91670  دب���ي،  وعنو�ن���ه:  ����س.ب  

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

 �آلت وع���دد �آلية، حمركات ومكائن )عد� ما كان منها للمركبات �لربية(، قارنات 

�آلي���ة وعنا�ر نقل �حلركة )عد� م���ا كان منها للمركبات �لربية(، معد�ت زر�عية 

عد� ما يد�ر باليد، �أجهزة تفقي�س �لبي�س.

�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 7 (

و�ش���ف �لعالم���ة:     DREAMJET   بح���روف لتينية ب�ش���كل مميز بالألو�ن 

�لأحمر و �لرمادي .

 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبًا  �ىل �إد�رة �لعالمات �لتجارية 

يف وز�رة �لقت�ش���اد و�لتج���ارة ، �أو �إر�شال���ه بالربيد �مل�شج���ل للق�شم �مل�شار 

�إليه،وذلك خالل 30 يومًا من هذ� �لإعالن.

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �شبي�شاليزد

 خلدمات �لعالمات �لتجارية بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

 �ملودعة حتت رقم: 345672  بتاريخ:  24  / 2 / 2021

   تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

      با�ش�����م :     بول���ور ل�شناع���ة 

�لثالجات.ذ.م.م .

1096 عجم���ان،  ����س.ب.  وعنو�ن���ه:  

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .

 وذلك لتميي���ز �لب�شائع / �خلدمات / 

�ملنتجات :

مربد�ت �ملياه ، مربد�ت �ملياه و�أجهزة 

�لتربيد.

�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 11 (

و�ش���ف �لعالم���ة:   بول���ور ل�شناع���ة 

 P O L A R . م . م . ذ . ت ج���ا لثال �

REFRIGERATION AND MANUFACTURING LLC LLC  بحروف 
عربية و  لتينية ب�شكل مميز  بجانبها ر�شم مربع بد�خله ر�شم خطوط  زخرفية  

ب�شكل مميز و �لعالمة باللون �لأزرق و �لأبي�س. �ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبًا  �ىل �إد�رة �لعالمات �لتجارية 

يف وز�رة �لقت�ش���اد و�لتج���ارة ، �أو �إر�شال���ه بالربيد �مل�شج���ل للق�شم �مل�شار 

�إليه،وذلك خالل 30 يومًا من هذ� �لإعالن.

 

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �شبي�شاليزد

 خلدم���ات �لعالم���ات �لتجاري���ة بطلب 

لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

 �ملودعة حتت رقم: 344862  بتاريخ:  

2021 / 2 /  13

    تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

      با�ش��م :  �شيفابر��شاد ، فيديادهر�ن..

وعنو�ن���ه:  �إي  35 ، �ش���ارع �ليا�شمني  

تالل �لإمار�ت ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.

وذل���ك لتمييز �لب�شائ���ع / �خلدمات / 

�ملنتجات : 

�لت�شميم �ملعم���اري ، ت�شميم �ملباين 

�لد�خلي���ة ، �ل�شت�شار�ت �ملعمارية ، �خلدم���ات �ل�شت�شارية �ملتعلقة بالهند�شة 

�ملعماري���ة ، �ل�شت�ش���ار�ت يف جمالت �لهند�ش���ة و�لعم���ارة ، �إد�رة �مل�شاريع 

�ملعماري���ة ، خدم���ات ت�شميم �ملب���اين �ل�شكنية و�لد�خلي���ة ، تخطيط �ملباين 

و�أنظمة �لبني���ة �لتحتية للمباين ، خدمات �ل�شت�ش���ار�ت �ملهنية يف �ملجالت 

�لهند�شية، تخطيط ��شتخد�م �لأر��ش���ي ، و�مل�شح ، وهند�شة �ملناظر �لطبيعية ، 

و�لعلوم �لبيئية.  

 �لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 42 (

و�ش���ف �لعالم���ة:      CONDOR      بحروف لتينية ب�شكل مميز و ر�شم �شكل 

هند�شي به ر�شم ثالثة خطوط ب�شكل مميز باللون �لذهبي �ملتدرج .

�ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبًا  �ىل �إد�رة �لعالمات �لتجارية 

يف وز�رة �لقت�ش���اد و�لتج���ارة ، �أو �إر�شال���ه بالربيد �مل�شج���ل للق�شم �مل�شار 

ـ العـدد 14732 ـ العـدد 14732�لأربعاء 28 �أبريل 2021ـ  �لأربعاء 28 �أبريل 2021ـ  ـ العـدد 14732 �لأربعاء 28 �أبريل 2021ـ 

ـ العـدد 14732 �لأربعاء 28 �أبريل 2021ـ 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد اإدارة العالمات التجارية 

اإدارة العالمات التجارية 

 نموذج اإعالن الن�شر  نموذج اإعالن الن�شر اإعالن تجديد

 نموذج اإعالن الن�شر 

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية 

عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 

 بن�ر طلب جتديد مدة �حلماية 

للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 152914

  باإ�شم: �شاني�س هيلث �نك.

وعنو�نه: �شوي���ت 300، تي دي 

تاور ، 77 وي�شتمورلند �شرتيت، 

فريدريك�شن، نيو برونزويك ئي3بي  6زد3، كند�.  

و�مل�شجلة حتت �لرقم: 152914

بتاريخ: 2011/12/04 

  

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :39

 �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ 

�نتهاء حلماية يف: 2021/02/08 وحتى تاريخ: 2031/02/08 

 

�لعالم���ات  �إد�رة  تعل���ن   

وكيل  تق���دم  عن  �لتجاري���ة 

�لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 

 بن����ر طل���ب جتدي���د مدة 

�لتجارية  للعالم���ة  �حلماية 

�لتالية:

�ملودعة بالرقم: 159747

  باإ�ش���م: �رك���ة جمموع���ة 

�لإمار�ت  لالإت�شالت )جمموعة �ت�شالت (  �س م ع   

وعنو�نه: �س.ب 3838 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   

و�مل�شجلة حتت �لرقم: 159747 بتاريخ: 2013/02/19 

  

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :16

 �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ 

�نتهاء حلماية يف: 2021/07/11 وحتى تاريخ: 2031/07/11 

 

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 

 بن�ر طلب جتديد مدة �حلماية 

للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 159922

  باإ�شم: دنلوبيلو )ماليزيا( �إ�س 

دي �إن   بي �إت�س دي

 وعنو�ن���ه: طاب���ق 19، وي�شما 

�شامي  د�ربي، جالن ر�جا لوت،  

كو�ل ملبور 50350، ماليزيا.

و�مل�شجلة حتت �لرقم: 159922 بتاريخ: 2012/07/30 

 وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :20

 �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ 

�نتهاء حلماية يف: 2021/07/13 وحتى تاريخ: 2031/07/13 

 

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية 

عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 

 بن�ر طلب جتديد مدة �حلماية 

للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 159746

باإ�ش���م: �رك���ة جمموع���ة    

�لإمار�ت 

لالإت�شالت )جمموعة �ت�شالت 

(  �س م ع   

وعنو�نه: �س.ب 3838 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   

و�مل�شجلة حتت �لرقم: 159746 بتاريخ: 2013/02/19 

  

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :9

 �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ 

�نتهاء حلماية يف: 2021/07/11 وحتى تاريخ: 2031/07/11 

   

ـ العـدد 14732 ـ العـدد 14732�لأربعاء 28 �أبريل 2021ـ  �لأربعاء 28 �أبريل 2021ـ  ـ العـدد 14732 �لأربعاء 28 �أبريل 2021ـ 

ـ العـدد 14732 �لأربعاء 28 �أبريل 2021ـ 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد  دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 
دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 

نموذج اإعالن الن�شرعن التجديد نموذج اإعالن الن�شرعن التجديد  نموذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
نموذج اإعالن الن�شرعن التجديد 

EAT 53866 AT 164000 EAT 55920 
EAT 163999 

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية 

عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 

 بن�ر طلب جتديد مدة �حلماية 

للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 152913

  باإ�شم: �شاني�س هيلث �نك.

وعنو�نه: �شوي���ت 300، تي دي 

تاور ، 77 وي�شتمورلند �شرتيت، 

فريدريك�شن، نيو برونزويك ئي3بي  6زد3، كند�.  

و�مل�شجلة حتت �لرقم: 152913     بتاريخ: 2011/12/04 

  

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :40

 �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ 

�نتهاء حلماية يف: 2021/02/08 وحتى تاريخ: 2031/02/08 

 

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 

 بن�ر طلب جتديد مدة �حلماية 

للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 160586

  باإ�شم: بربري ليمتد

 وعنو�ن���ه: هور�شفريي هاو�س،  

هور�شفريي رود، لندن ��س دبليو 

1بي���ه 2 �إيه دبلي���و  ،�ململكة 

�ملتحدة.

و�مل�شجلة حتت �لرقم: 160586 بتاريخ: 2002/10/07 

 وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :3

 �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ 

�نتهاء حلماية يف: 2021/08/01 وحتى تاريخ: 2031/08/01 

 

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية 

عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 

 بن�ر طلب جتديد مدة �حلماية 

للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 159748

  باإ�شم: �ركة جمموعة �لإمار�ت 

�ت�شالت  )جمموعة  لالإت�شالت 

(  �س م ع   

وعنو�نه: �س.ب 3838 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   

و�مل�شجلة حتت �لرقم: 159748 بتاريخ: 2013/02/19 

 وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :38

 �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ 

�نتهاء حلماية يف: 2021/07/11 وحتى تاريخ: 2031/07/11 

 

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية 

عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 

 بن�ر طلب جتديد مدة �حلماية 

للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 152916

  باإ�شم: �شاني�س هيلث �نك.

وعنو�نه: �شوي���ت 300، تي دي 

تاور ، 77 وي�شتمورلند �شرتيت، 

فريدريك�شن، نيو برونزويك ئي3بي  6زد3، كند�.  

و�مل�شجلة حتت �لرقم: 152916 بتاريخ: 2011/12/04 

 وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :5

�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ 

�نتهاء حلماية يف: 2021/02/08 وحتى تاريخ: 2031/02/08 

 

ـ العـدد 14732 ـ العـدد 14732�لأربعاء 28 �أبريل 2021ـ  �لأربعاء 28 �أبريل 2021ـ  ـ العـدد 14732 ـ العـدد 14732�لأربعاء 28 �أبريل 2021ـ  �لأربعاء 28 �أبريل 2021ـ 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد  دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 

نموذج اإعالن الن�شرعن التجديد نموذج اإعالن الن�شرعن التجديد  نموذج اإعالن الن�شرعن التجديد نموذج اإعالن الن�شرعن التجديد 

EAT 53867 EAT 166682 EAT 164001 EAT 53864

منوذج �إعالن �لن�رعن �لتجديد 

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية 

عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 

 بن�ر طلب جتديد مدة �حلماية 

للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 159749

�رك���ة جمموع���ة  باإ�ش���م:    

�لإمار�ت 

لالإت�شالت )جمموعة �ت�شالت 

(  �س م ع   

وعنو�نه: �س.ب 3838 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   

و�مل�شجلة حتت �لرقم: 159749 بتاريخ: 2013/02/19 

  

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :41

 

�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ 

�نتهاء حلماية يف: 2021/07/11 وحتى تاريخ: 2031/07/11 

 

ـ العـدد 14732 �لأربعاء 28 �أبريل 2021ـ 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 

نموذج اإعالن الن�شرعن التجديد 

EAT 164002 

لجنة بـ »الوطني االتحادي« تعتمد خطة 

عمله� لمن�ق�شة م�شروع ق�نون ب�ش�أن 

الأر�شيف الوطني

دبي-و�م:

�عتمدت جلنة �شوؤون �لتعليم و�لثقافة و�ل�شباب و�لريا�شة 

و�لإعالم يف �ملجل�س �لوطن���ي �لحتادي خالل �جتماعها 

�لذي عقدت���ه عن بعد �أم�س " �لإثن���ني "، برئا�شة �شعادة 

نا�ر حممد �ليماحي رئي�س �للجنة، خطة عملها ملناق�شة 

م����روع قانون �حت���ادي بتعديل بع�س �أح���كام �لقانون 

�لحتادي رقم 7 ل�شنة 2008 ب�شاأن �لأر�شيف �لوطني.

ح�ر �لجتم���اع �أع�شاء �للجنة �شع���ادة كل من : �شارة 

حمم�د فلكن���از مقررة �للجنة، و�شذى �شعيد عالي �لنقبي، 

و�لدكتورة �شيخة عبي��د �لطنيجي، و�ر�ر بالهول �لفال�شي، 

وعف��ر�ء بخي��ت �لعليل����ي. وقال �شعادة نا�ر �ليماحي 

�إن �للجن���ة �عتمدت خالل �لجتماع خطة عملها ملناق�شة 

م�روع �لقانون �لذي �أحيل �إليها من �ملجل�س يف �جلل�شة 

�لعا����رة �ملعقودة بتاريخ 20 �أبريل �جلاري، حيث �شيتم 

خ���الل �لجتماعات �لقادمة �لطالع على نتائج �لدر��شات 

�لجتماعية و�لقانونية مل�روع �لقانون .



 

0.315
 21.44

3.59
4.800.83

0.83
0.95
1.29




65.98
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الأربعاء 28 اأبريل 2021-العـدد 14732 

تعلن أدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / سبيشاليزد
 لخدمات العالمات التجارية بطلب لتسجيل العالمة التجارية :

 املودعة تحت رقم: 344861  بتاريخ:  13  / 2 / 2021
    تاريخ إيداع األولوية :    /    / 

 باســم :  سيفابراساد ، فيديادهران..
 وعنوانه:  إي  35 ، شارع الياسمني  تالل اإلمارات ، 

ديب ، اإلمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات : 

خدمات البناء والتشييد ، بناء وصيانة مجمعات املباين 
تجارية  مباين   ، السكنية  املناطق   ، السكنية  املباين   ،

وقوف  وهياكل  املكاتب  مباين   ، التسوق  مراكز   ،
السيارات ، اإلنشاء ، اصالح وصيانة املباين ، وتقديم املعلومات املتعلقة بذلك ، إصالح 
السكنية  املباين  تطوير   ، املكاتب  مباين   ، صناعية  مجمعات   ، التسوق  مراكز  وصيانة 
واملشاريع العقارية األخرى ، تركيب املرافق يف مواقع البناء ، خدمات البناء يف طبيعة 
والصيانة  البناء  ، خدمات  واملباين  السكني  بالبناء  املتعلقة  االستشارات   ، الحفر  أعامل 

املتعلقة بالهندسة املدنية ، خدمات مقاوالت البناء العامة.  
 الواقـعة بالفئة   : رقم ) 37 (

وصف العالمة:      CONDOR      بحروف التينية بشكل مميز و رسم شكل هنديس 
به رسم ثالثة خطوط بشكل مميز باللون الذهبي املتدرج .

 االشــرتاطات:  
التجارية يف  العالمات  إدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذلك  اعرتاض عىل  لديه  من   فعىل 
وزارة االقتصاد والتجارة ، أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه،وذلك خالل 30 

يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن أدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / سبيشاليزد

 لخدمات العالمات التجارية بطلب لتسجيل العالمة التجارية :

 املودعة تحت رقم: 344754  بتاريخ:  10  / 2 / 2021

   تاريخ إيداع األولوية :    /    / 

      باســم :  بانكوك رانش ببليك كومبني ليمتد.

وعنوانه:  18 / 1 مو 12 ، النج وات بانجبيل ياي 

ناي رود ،  بانجبيل ، ياي  بانجبيل ، سلموثباركارن 

، 10540  تايالند.

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

اللحوم ،  لحوم الدواجن )غري حية(، لحوم الصيد ]ميتة[.

 الواقـعة بالفئة   : رقم ) 29 (

وصف العالمة:      Dalee   بحروف التينية و صينية بشكل مميز داخل رسم 

بيضاوي مظلل باألسود يحيط به رسم خطني باللون األبيض و األسود بشكل مميز.

االشــرتاطات:  

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً  اىل إدارة العالمات التجارية 

يف وزارة االقتصاد والتجارة ، أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه،وذلك 

خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

 

�إعـــــــــالن �شطب قيد

تعلن وزارة االقتصاد بأن الســـادة  / رشكة حبيب بنك اي جي زيوريخ 

الجنسية سويرسا   قد تقدمت بطلب شطب قيد فرع الرشكة يف إمارة 

أبوظبي «العنوان:   ش.الفالح، بناية الشيخ طحنون آل نهيان ، ابوظبي، 

األجنبية  الرشكات  سجل  يف   )72( رقم  تحت  واملقيدة   4931 ص.ب: 

بالوزارة.  

 وتنفيذاً ألحكام القانون االتحادي رقم )2( لسنة 2015 يف شأن الرشكات 

شأن  يف  2010م  لسنة   )377( رقم  الوزاري  والقرار  وتعديالته  التجارية 

املؤسسة  املنشآت  ومكاتب  لفروع  الرتخيص  إجــراءات  دليل  اعتامد 

بالخارج واملناطق الحرة بالدولة.

 يرجى من الســـادة أصحاب الحق يف االعرتاض ان يتقدموا باعرتاضهم 

العنوان  عىل  النرش  تاريخ  من  شهر  يتجاوز  ال  ميعاد  يف  ــوزارة  ال إىل 

التالــــي: 

 وزارة االقتصاد

  إدارة التسجيل التجاري

ص.ب: 901 أبوظبي 

تعلن أدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / سبيشاليزد

 لخدمات العالمات التجارية بطلب لتسجيل العالمة التجارية :

 املودعة تحت رقم: 344860  بتاريخ:  13  / 2 / 2021

   تاريخ إيداع األولوية :    /    / 

      باســم :  سيفابراساد ، فيديادهران..

وعنوانه:  إي  35 ، شارع الياسمني  تالل اإلمارات ، ديب 

، اإلمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات : 

االستثامر  إدارة   ، املمتلكات  العقارات  إدارة  خدمات 

العقاري ، وكاالت العقارات ، تثمني العقارات والتمويل 

، التثمني العقاري واإلدارة ، الوساطة العقارية واالستشارات ، إدارة العقارات للممتلكات 

لآلغراض التجارية التجارية ، استحواذ و اقتناء العقارات للغري ،  إدارة املباين ]خدمات 

عقارية[ ، خدمات إدارة الشقق ، متويل مشاريع التطوير العقاري ، تأجري املباين والشقق 

والشقق السكنية واملكاتب. 

الواقـعة بالفئة   : رقم ) 36 (

وصف العالمة:      CONDOR      بحروف التينية بشكل مميز و رسم شكل هنديس 

به رسم ثالثة خطوط بشكل مميز باللون الذهبي املتدرج .

االشــرتاطات:  

التجارية يف  العالمات  إدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذلك  اعرتاض عىل  لديه   فعىل من 

وزارة االقتصاد والتجارة ، أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه،وذلك خالل 30 

يوماً من هذا اإلعالن.

 نموذج �عالن �لن�شر عن �لتجديد 

 تعلن إدارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

سبيشاليزد لخدمات العالمات التجارية. 

الحامية  مدة  تجديد  طلب  بنرش   

للعالمة التجارية التالية :-  

 املودعة بالرقـم :   158068     

و املسجلة  تحت الرقم  158959  

  بتاريخ :  31 / 10 / 2011  

 باســــــم : آللس إنرتناشيونال ) يب يف أي ( إنك.    

و عنوانه : يس ميدو هاوس بالكبورين هايواي ،ص.ب. 

      116 ، رود تاون ، تورتوال ، جزر العذراء الربيطانية. 

  وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخري 

اعتباراً من تاريخ: 5 / 6 / 2021

تعلن أدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / سبيشاليزد
 لخدمات العالمات التجارية بطلب لتسجيل العالمة التجارية :

 املودعة تحت رقم: 344588  بتاريخ:  8  / 2 / 2021
    تاريخ إيداع األولوية :    /    / 

      باســم :  ذا ديب سيفود  ش.م.ح.
وعنوانه: ص.ب. 81196   ديب ، اإلمارات العربية 

املتحدة.
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

والصيد،  الدواجن  ولحوم  ــامك  واألس اللحوم 
محفوظة  وخــروات  فواكه  اللحم،  خالصات 
]جييل[  هــالم  ومطهوة،  ومجففة  ومجمدة 

ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات الحليب، الزيوت 
والدهون املعدة لألكل.

 الواقـعة بالفئة   : رقم ) 29 (
وصف العالمة:   The Deep Seafood Company     بحروف التينية 
بشكل مميز   باللون األزرق يعلوها رسم سمكه باللون األبيض و اسفلها  رسم 
خط منحني بشكل مميز باللون األحمر يعلوها رسم بشكل مميز باللون األزرق.

االشــرتاطات:  
 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً  اىل إدارة العالمات التجارية 
يف وزارة االقتصاد والتجارة ، أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه،وذلك 

خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.
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 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�س 024488201

�إعالنات

  اسم الرشكة :   نوتوود ملوفر خدمات الرشكات ش.   ذ.م.م  
العنوان :  مكتب رقم 802f ملك سفن تايدس ليمتد، بر ديب، جبل عيل 1  .

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1341143    رقم الرخصة 805327         

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :   5-10-2020    تاريخ تصديق القرار: 2020-10-5  

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :   الظل الطويل لتجارة االلكرتونيات  ش. ذ.م.م  
العنوان :    مكتب رقم 218 ملك محمد عيل مصبح ، ديرة، نايف

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1139008    رقم الرخصة   711891      

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :     20-9-2020  تاريخ تصديق القرار:   2020-9-20

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  الكازار كابيتال   ش.   ذ.م.م  
العنوان :    محل رقم 5 ملك مروان عبدالله محمد الجزيري، ديرة، نايف

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1027611   رقم الرخصة     609994    

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :   18-4-2021    تاريخ تصديق القرار:    2021-4-18

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  هاي ديستينيشن للسياحة  ش.   ذ.م.م  
 B العنوان :   مكتب  رقم 0047 ملك مركز اعامل رويال باالس ، منخول ، استدامة

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1405283  رقم الرخصة 830899       

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
الحسابات  لتدقيق  ام االنصاري  ايه &    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :  20-4-2021    تاريخ تصديق القرار: 2021-4-20  

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم -1 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز التجاري االول 
واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباً   -04  2955598 فاكس:   -04  2955582  : هاتف 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

إىل:املحكوم عليه: رشكة ترنتي للتجارة العامة ش  ذ.م.م 
حيث إنه قد صدر الحكم املرفق صورة عنه ضدك لصالح املدعي املنفذ رشكة مدى للجبس 
املحدودة - يف القضية املشار إليها أعاله. ومبا أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ 

الحكم املذكور، و دفع الرسم املحدد لذلك، ومبا أن الحكم املطلوب تنفيذه كاآليت:
ما جاء  بتنفيذ  أنت مكلف  لذلك   271302.0 : واملصاريف  الرسوم   ً الكيل شامال  املجموع 
يف السند التنفيذي املشار إليه أعاله خالل « 15 » يوماً من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا 
اإلخطار. ويف حالة تخلفك«م» عن ذلك فإن املحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجربي 

املقررة قانونا.

إىل: املحكوم عليه: ترايدل الدولية لتجارة مواد البناء ش  ذ.م.م  إمارة عجامن - املنطقة الصناعية الجديدة - الربيع 
ى بالزت 5 - هاتف -069431878 فاكس -067431874 ص ب 627 - رقم مكاين 0876742901 بريد االلكرتوين

info@hbhadvocates.ae
املنفذ رشكة مدى للجبس املحدودة - يف  الحكم املرفق صورة عنه ضدك لصالح املدعي  بتاريخ قد صدر  إنه  حيث 
القضية املشار إليها أعاله. ومبا أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم املذكور، و دفع الرسم املحدد 

لذلك، ومبا أن الحكم املطلوب تنفيذه كاآليت:
التنفيذي املشار  : 348586.0 لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء يف السند  ً الرسوم واملصاريف  املجموع الكيل شامال 

إليه أعاله خالل «15» يوماً من
تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار.

ويف حالة تخلفك«م» عن ذلك فأنت«م» مكلف«ين» بحضور جلسة يوم - املوافق - الساعة - أمام املحكمة املذكورة 
ويف حال تخلفك«م» عن ذلك فإن املحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجربي املقررة قانونا.

  اسم الرشكة :رشكة سولت ليك للتجارة العامة    ذ.م.م  
العنوان :   مكتب  رقم 104 ملك عيىس بن نارص بنب عبداللطيف الرسكال ، املطينة 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1274878     رقم الرخصة   777167     

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
الحسابات  لتدقيق  ام االنصاري  ايه &    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  : 20-4-2021 تاريخ تصديق القرار:   2021-4-20 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم -1 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز التجاري االول 
واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباً   -04  2955598 فاكس:   -04  2955582  : هاتف 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :   امرية لكرشي للمجوهرات ش.   ذ.م.م  
العنوان : محل رقم 27 ملك ديب فيستيفال سيتي، ديرة، الخريان

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1317028  رقم الرخصة  795740        

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : سامرت فيجن ملراجعة الحسابات، للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :   10-3-2021   تاريخ تصديق القرار :  2021-4-7

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  مكتب 
رقم 9 - 2001 ملك رؤيا هولدينج ليمتد، بر ديب، بزنس باي هاتف:   فاكس: ، مصطحباً 

معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  مجوهرات نادية    ش.   ذ.م.م  
العنوان :    مكتب 005 - 1101 - 1102 - 1103 - 1104 ملك ليجند الرشق االوسط، رقة 

B البطني، استدامة
الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري   44201    رقم الرخصة     208146     
 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :   25-4-2021    تاريخ تصديق القرار: 2021-4-25  

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن 
الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:  شاهناز عبدالرحمن محمد عمر    الجنسية: 
االمارات

 اىل الطرف الثاين:  مجيب احمد سيد   الجنسية: الهند
 باالسم التجاري ) كافترييا رشم الشيخ ( رخصة صادرة من دائرة 
التنمية االقتصادية بعجامن برقم امللف )  66343  ( واملسجلة 

بغرفة تجارة وصناعة عجامن
 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 

14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

 يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة 

بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: سامل خلفان هندي بن تريس القمزي     

الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين:   حمدان محمد ابراهيم احمد ال عيل الجنسية: االمارات

 باالسم التجاري )املصباح لخدمات املعلومات التجارية ( رخصة صادرة من 

دائرة التنمية االقتصادية بعجامن برقم امللف )102490( واملسجلة بغرفة 

تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما 

من تاريخ نرش هذا االعالن.

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة /نوتوود ملوفر خدمات الرشكات ش.  ذ.م.م   وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :   5-10-2020    تاريخ تصديق القرار: 2020-10-5  

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / الظل الطويل لتجارة االلكرتونيات ش.ذ.م.م   وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :20-9-2020  تاريخ تصديق القرار:   2020-9-20

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

   اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / الكازار كابيتال  ش.  ذ.م.م   وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :   18-4-2021    تاريخ تصديق القرار:    2021-4-18

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات  
العنوان :مكتب رقم -1 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز 

التجاري االول  

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة /هاي ديستينيشن للسياحة ش.  ذ.م.م   وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :  20-4-2021    تاريخ تصديق القرار: 2021-4-20  

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن بديب عىل 

العنوان أعاله هاتف 2955582 04- فاكس: 2955598 04- مصطحباً معه كافة املستندات 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات  

العنوان :مكتب رقم -1 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز 

التجاري االول  

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / رشكة سولت ليك للتجارة العامة  ذ.م.م   وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  : 20-4-2021 تاريخ تصديق القرار:   2021-4-20 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن بديب عىل 

العنوان أعاله هاتف 2955582 04- فاكس: 2955598 04- مصطحباً معه كافة املستندات 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: سامرت فيجن ملراجعة الحسابات
  العنوان:   مكتب رقم 9 - 2001 ملك رؤيا هولدينج ليمتد، بر ديب، بزنس باي

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

بتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية رشكة / امرية لكرشي للمجوهرات ش.  ذ.م.م    

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :   10-3-2021   تاريخ تصديق القرار :  2021-4-7

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف   فاكس:   مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة /  مجوهرات نادية ش.  ذ.م.م   وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :   25-4-2021    تاريخ تصديق القرار: 2021-4-25  

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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تاريخ اإلصدار: 25/03/2021 

إعــــالن منفذ ضده بالنشـــر
إخطار دفع يف القضية رقم AJCEXCIPOR2021/ 0000061 - تجاري «جزيئ»

طلب إعالن يف القضية التنفيذية بالنرش
تاريخ اإلصدار: 24/03/2021

إعــــالن منفذ ضده بالنشـــر
محكمة عجامن - محكمة التنفيذ املدنية - ترايدل الدولية لتجارة مواد البناء ش  ذ.م.م 

إخطار دفع يف القضية رقم AJCEXCICOMS2021/ 0000060 - تجاري
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تعلن أدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / سبيشاليزد
 لخدمات العالمات التجارية بطلب لتسجيل العالمة التجارية :

 املودعة تحت رقم: 344755  بتاريخ:  10  / 2 / 2021
    تاريخ إيداع األولوية :    /    / 

 باســم :  بانكوك رانش ببليك كومبني ليمتد.
 وعنوانه:  18 / 1 مو 12 ، النج وات بانجبيل 
 ، بانجبيل  يــاي    ، بانجبيل    ، رود  ناي  ياي 

سلموثباركارن ، 10540  تايالند.
 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

لحوم  حية(،  )غري  الدواجن  لحوم    ، اللحوم   
الصيد ]ميتة[.

 الواقـعة بالفئة   : رقم ) 29 (
وصف العالمة:      Dalee   بحروف التينية و صينية بشكل مميز ورسم 

بطه بشكل مميز  و الجميع داخل رسم خط بشكل مميز .
االشــرتاطات:  

 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً  اىل إدارة العالمات 
التجارية يف وزارة االقتصاد والتجارة ، أو إرساله بالربيد املسجل للقسم 

املشار إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
بطلب لتسجيل العالمة التجارية: 

 املودعة تحت رقم :344465     بتاريخ :  2021/2/7
تاريخ إيداع األولوية:  /  /  200م

باســم: جيباس الرشق األوسط ش م ح
وعنوانه:    ص ب 3843  جبل عيل  ديب  االمارات 

العربية املتحدة
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات : 

خدمات تجميع تشكيلة من البضائع لصالح الغري، 
وذلك لتمكني عا مة الزبائن من معاينتها ورشائها 
عند الحاجة )وال ينطوي ذلك عىل خدمة النقل(؛ 

وقد تقدم مثل هذه الخدمات من خالل متاجر البيع بالتجزئة، أسواق البيع بالجملة، كتالوجات 
الطلب عرب الربيد املبارش أو بواسطة األوساط اإللكرتونية، مثل املواقع اإللكرتونية أو برامج التسوق 
التلفزيونية؛ خدمات أوتسجيل  نسخ أو تحرير أو تجميع أو تنظيم املراسالت والتسجيالت الخطية، 
وكذلك استغالل أو تجميع أية بيانات رياضية أو إحصائية، خدمات وكاالت الدعاية واإلعالن وكذلك 
خدمات توزيع النرشات التعريفية، مبارشة أو من خالل الربيد، أو توزيع العينا ت. وميكن أن تتناول 
هذه الفئة أعامل الدعاية واإلعالن فيام يتعلق بخدمات أخرى كتلك املتعلقة بالقروض املرصفية 
أو الدعاية واإلعالن بالراديو؛ املعالجة اإلدارية لطلبات الرشاء؛ الدعاية واإلعالن بالطلب الربيدي؛ 
تقديم املعلومات التجارية والنصح للمستهلكني ]مؤسسة إرشاد املستهلكني[؛ البيع باملزاد العلني؛ 
خدمات مقارنة األسعار؛ تجميع املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر؛ تجميع البيانات اإلحصائية؛ 
التسويق؛  دراسات  التسويق؛  أبحاث  العينات؛  توزيع  واإلعالن؛  الدعاية  مواد  نرش  السلع؛  عرض 
السلع  ]رشاء  لآلخرين  الرشاء  خدمات  بالتجزئة؛  بيعها  لغايات  االتصال  وسائل  عىل  السلع  عرض 

والخدمات لألعامل األخرى[. 
 الواقـعة بالفئة: 35

 وصف العالمة : لكلمة  WIGME.COM باألحرف الالتينية 
 االشرتاطات: 

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد ، أو 
إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
بطلب لتسجيل العالمة التجارية: 

344649     بتاريخ :  2021/2/9  املودعة تحت رقم : 
تاريخ إيداع األولوية:  /  /  200م

باســم:       جيباس الرشق األوسط ش م ح
وعنوانه:    ص ب 3843  جبل عيل  ديب  

االمارات العربية املتحدة
 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  ــك  وذل  

املنتجات : 
واألدوات  الجمنازية  الرياضة  أدوات  اللعب،  وأدوات  اللعب  ُدمى؛ 

الرياضية غري الواردة يف فئات أخرى
 الواقـعة بالفئة: 28 

وصف العالمة : الكلمة  MERRIBOY   باألحرف الالتينية باللونني 
األبيض واألسود.
 االشــرتاطات: 

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات 
التجارية يف وزارة االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل 

)30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر
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17á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14732 Oó`©dG-2021 πjôHCG 28 AÉ©HQC’G
ôjQÉ≤Jh QÉÑNCG

 ó≤©d É¡cÉ¡àfG »ØæJ Éµ«æjRGôà°SG

»HhQhC’G OÉëJÓd äÉMÉ≤∏dG ójQƒJ

 Ió«Øe OGƒe ∑Ó¡à°SG »a •GôaE’G:AGôÑN

áë°üdÉH QÉ°V äÉæ«eÉà«ØdGh AÉªdG πãe

-(CG Ü O)  ¿óæd

 ábÓª©dG ájójƒ°ùdG á«fÉ£jÈdG ájhOC’G ácöT âØf 

 »HhQhC’G OÉ–’G ójhõàd Égó≤Y ∑É¡àfG Éµ«æjRGÎ°SG

 ¢ShÒØd OÉ°†ŸG É¡MÉ≤d øe áYôL ¿ƒ«∏e 300 `H

.ÉfhQƒc

 ó©H  öûf  Üƒàµe  ¿É«H  ‘  Éµ«æjRGÎ°SG  âdÉbh

 áÄ«¡dG ,á«HhQhC’G á«°VƒØŸG ¿ÓYEG øe Ò°üb âbh

 AGôLEG  òîàà°S  É¡fCG  ,»HhQhC’G  OÉ–Ód  ájò«ØæàdG

 Éµ«æjRGÎ°SG âeõàdG ó≤d" :ácöûdG ≥ëH É«fƒfÉb

 á«°VƒØŸG  ™e  ≥Ñ°ùŸG  AGöûdG  á«bÉØJÉH  É keÉ“

."áªµëŸG ‘ Iƒ≤H É¡°ùØf øY ™aGóà°Sh á«HhQhC’G

 ,»°VÉ≤à∏d ¢SÉ°SCG óLƒj ’ ¬fCG ó≤à©f" ¿É«ÑdG ™HÉJh

 ´öSCG ‘ ±ÓÿG Gòg π◊ á°UôØdG √ò¡H ÖMôfh

".øµ‡ âbh

 É¡JÉª«∏°ùJ ‹ÉªLEG ∫ƒ°Uh ™bƒàJ É¡fEG ácöûdG âdÉbh

 ájÉ¡æH áYôL ¿ƒ«∏e 50  ¤EG á«HhQhC’G ∫hódG ¤EG

.É¡JÉ©bƒJ ™e ≥aGƒàj ÉÃ ,πjôHCG/¿É°ù«f

 Ö∏¨àdG ‘ Éeó≤J â≤≤M É¡fCG ¤EG ácöûdG äQÉ°TCGh

 ,É«dÉM ø°ùëàj É¡LÉàfEGh á«æØdG äÉHƒ©°üdG ≈∏Y

 ¿CG »æ©j Ée ƒgh á∏jƒW ìÉ≤d …CG êÉàfEG IQhO øµd

 IOÉjR ≈∏Y ¢ùµ©æj ≈àM Éàbh ¥ô¨à°ùj ø°ù– …CG

.™æ°üdG áeÉJ ìÉ≤∏dG äÉYôL êÉàfEG

 á°VƒØe ¢ùjó«cÉjÒc Ó«à°S âÑàc É¡à«MÉf øe

 ™bƒe ≈∏Y  á«HhQhC’G AGò¨dG áeÓ°Sh áë°üdG ¿hDƒ°T

 ÉæàjƒdhCG" ÚæK’G Ωƒ«dG ÎjƒJ »YÉªàL’G π°UGƒàdG

 ÉfhQƒc ¢ShÒa äÉMÉ≤d äÉ«ªc º«∏°ùJ ¿Éª°V »g

."Ú«HhQhC’G áë°U ájÉª◊ óéà°ùŸG

 ∫hódG ™e ∑GÎ°T’ÉH  á«°VƒØŸG äQôb ∂dòd âaÉ°VCGh

 äGAGôLE’G  PÉîJG  »HhQhC’G  OÉ–’G  ‘  AÉ°†YC’G

 πc ÜÉ°ùM ºàj å«M" ,Éµ«æjRGÎ°SCG ó°V á«FÉ°†≤dG

."ìGhQCG ò≤æJ ìÉ≤d áYôL πc .ìÉ≤d áYôL

– (CG Ü O) ¿óæd

 äÉ«ªc ¿ƒHöûj ’ º¡fC’ ≥∏≤dÉH ¿hÒãc ô©°ûj 

 øjQÉªàdG  ¿ƒ°SQÉÁ ’  º¡fC’  hCG  ,AÉŸG  øe  á«aÉc

 »Øµj Ée ≈∏Y ¿ƒ∏°üëj ’ hCG ,±Éc πµ°ûH á«°VÉjôdG

 Ée πc ‘ ¿ƒ¨dÉÑj ÉfÉ«MCG º¡æµdh ,äÉæ«eÉà«ØdG øe

 áaô©e á«Ø«c øY AGÈÿG Ö«éj »∏j Éª«ah .≥Ñ°S

.Ió«Øe AÉ«°TCG ∫hÉæJ ‘ AôŸG ≠dÉÑj ≈àe

:AÉªdG 

 ÜGƒcCG á«fÉªK ¤EG êÉàëj ¿É°ùfE’G ¿CG Iôµa äOCGh

 øµÁ ’ ¬fCG OÉ≤àY’G ¤EG øjÒãµdÉH É«eƒj AÉŸG øe

.¬æe »Øµj Ée ∫hÉæJ

 º°SÉH ±ô©j Ée ƒgh ,AÉŸG ∫hÉæJ ‘ •GôaE’G øµdh

 ™bƒe Ö°ùëH ,Éà«‡ ¿ƒµj ¿CG øµÁ ,AÉŸG ºª°ùJ

.á«fÉ£jÈdG "QhÒe" áØ«ë°U

 ¿CG øµÁ" :Údó«e ‘ƒ°U ájò¨àdG IÒÑN ∫ƒ≤Jh

 (äÉà«dhÎµdE’G) OQGƒ°ûdG ¢†ØN ¤EG óFGõdG AÉŸG …ODƒj

."ΩódG iô› ‘ Ωƒ«°SÉJƒÑdGh ΩƒjOƒ°üdG πãe

 øjòdG ¢UÉî°TC’G ‘ Gòg iôf Ée ÉÑdÉZ" :∞«°†Jh

 øe  hCG  ,•GôaEÉH  á«°VÉjôdG  äÉÑjQóàdG  ¿ƒ°SQÉÁ

 ,"ájò¨ŸG OGƒŸG ¢UÉ°üàeG ‘ á∏µ°ûe øe ¿ƒfÉ©j

 ó©j Ωƒ«dG ‘ ∞°üfh øjÎd øe ÌcCG ¿CG ¤EG IÒ°ûe

.¢UÉî°TC’G Ö∏ZC’ GÒãc

:øjQÉªàdG 

 ,»ë°U IÉ«M Üƒ∏°SC’ áª¡e á«°VÉjôdG øjQÉªàdG

 AôŸG ôWÉîj ,É¡à°SQÉ‡ ‘ á¨dÉÑŸG ∫ÉM øµdh

 ábÉ«∏dG  ÒÑN  ∫ƒ≤jh  .áHÉ°UEÓd  ¬°ùØf  ¢†jô©àH

 ,…OÉ©dG ¢üî°û∏d áÑ°ùædÉH" :…GôL ∑ƒd á«fóÑdG

 øe ,äÉYÉ°S çÓK IóŸ á°VÉjôdG á°SQÉªÃ í°üæ oj

."´ƒÑ°SC’G ‘ ,áØãµŸG ¤EG á£°SƒàŸG øjQÉªàdG

 Ö∏ZC’ áÑ°ùædÉH ó◊G Gòg øY IOÉjR …CG" :∞«°†jh

 IQƒ£N øe ójõjh ó◊G øY óFGR ôeCG  ,¢UÉî°TC’G

 ìÉª°ùdG »g á«°ù«FôdG á£≤ædGh .äÉHÉ°UEÓd ¢Vô©àdG

."áØãµŸG øjQÉªàdG øe ‘É©àdÉH º°ùé∏d

 ¿CG øµÁ ,‘É©àdÉH º°ùé∏d AôŸG íª°ùj ⁄ GPEGh

 º°ù÷G ‘ á«aÉc ábÉW OƒLh ΩóY ¤EG ∂dP …ODƒj

 áeRÓdG  á«Lƒdƒ«°ùØdG  ∞FÉXƒdG  ™«ªL  ºYód

 ≈∏Y Gòg ôKDƒj Ée ÉÑdÉZ" ¬fEG å«M ,á«dÉãe áë°üd

 »∏°†Y  OÉ¡LEG  ¤EG  …ODƒj  ¿CG  øµÁh  Ú«°VÉjôdG

".øeõe

:äÉæ«eÉà«ØdG

 ‘ π∏ëà∏d á∏HÉb êh Ü äÉæ«eÉà«a ¿CG ÚM ‘h

 ¢†FÉØdG êôî oj ±ƒ°S º°ù÷G ¿CG »æ©j Ée ,√É«ŸG

 CG É¡æ«H ,iôNCG äÉæ«eÉà«a ∑Éæg ,∫ƒÑàdG óæY É¡æe

 ób ‹ÉàdÉHh ,º°ù÷G É¡fõîj ¿CG øµÁ ,∑h `gh Oh

.ÉgOƒLh ‘ •GôaEG ∑Éæg ¿ƒµj

 ájò¨àdG  IÒÑN ,¿ƒà°ùcGQ  …QÉc ,áÑ«Ñ£dG  ∫ƒ≤Jh

 :á«FGò¨dG äÓªµŸGh áë°üdG äÉeƒ∏©e RÉ¡L ‘

 hCG  IóÑµdG  πeGƒ◊G  AÉ°ùædG  ∫hÉæàJ  ’CG  Öéj"
 ¿ƒµJ ¿CG  øµÁ É¡fEG  å«M ∞dCG  ÚeÉà«a äÓªµe

 ΩGôé«∏e 1500 øe ÌcCG A»°T …CGh .Úæé∏d Iö†e

 ≈∏Y ôKDƒj óbh ájÉ¨∏d Òãc äÓªµŸGh AGò¨dG øe

."ÈµdG ‘ öùµ∏d á°VôY ÌcCG É¡∏©éj Ée ,ΩÉ¶©dG

 ÚeÉà«a øe ΩGôé«∏e ∞dCG øe ÌcCG ∫hÉæJ" :∞«°†Jh

 ,íjQh  ∫É¡°SEG  ¤EG  …ODƒj  ¿CG  øµÁ Ωƒ«dG  ‘ »°S

 O ÚeÉà«a øe ájÉ¨∏d á©ØJôe äÉYôL ∫hÉæJ Éªæ«H

.A»≤dG ÖÑ°ùj ¿CG øµÁ

..z…ôë°ùdG …hƒædG ¢†ªëdG{

≥FÉbO ¿ƒ°†Z »a ô¨°üdG á«gÉæàe äÉJƒHhôdG áYÉæ°üd IójóL á«æ≤J

 äÉ«ahh ..ºbÉØàj ÉfhQƒc AÉHh :zá«ªdÉ©dG áë°üdG{

¢Shô«ØdG QÉ°ûàf’ ∫hC’G ô¡°ûdG ÜQÉ≤J »°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G

 QÉ«∏e2^9 áª«≤H ó≤Y íæªH É°SÉf QGôb ≈∏Y èàëj ¢Shõ«H

z¢ùcEG ¢ù«Ñ°S{ `d Q’hO

 ÉfôjOƒe ìÉ≤d øe áYôL ¿ƒ«∏e 200 êÉàfEG »a ºgÉ°ùJ z»aƒfÉ°S{

ÉµjôeCG »a ÉfhQƒµd OÉ°†ªdG

 äGAGôH ∫ƒM íjô°üàH k’óL ô«ãj ¢ùà«L π«H

äÉMÉ≤∏dG ´GôàNG

 ä’Éch- ø£æ°TGh

 Oƒ«b  øY ∫RÉæà∏d  ÉMGÎbG  ¢ùà«L π«H  ¢†aQ

 ,"19-ó«aƒc"  äÉMÉ≤d  ≈∏Y ´GÎN’G  äGAGôH

 É¡d ájôµØdG á«µ∏ŸG ¿CG ó≤à©j ’ ¬fEG ∫Éb å«M

 íÑµd  ádƒ£ŸG  á«ŸÉ©dG  Oƒ¡÷ÉH  ábÓY  …CG

.AÉHƒdG

 ájhOC’G äÉcöT É¡JQƒW »àdG äÉMÉ≤∏dG ™àªàJh

 ájÉªëH ,"ÉfôjOƒe"h  "QõjÉa"  πãe  ábÓª©dG

 á«ŸÉ©dG  IQÉéàdG  áª¶æe  QÉWEG  ‘  á«ŸÉY

 âfÉc  ,ájhOC’G  IQóf  ¤EG  ô¶ædÉHh  .(WTO)

 óæ¡dG  πãe  ∫hO  øe  IójGõàe  äGƒYO  ∑Éæg

 á«dhódG  áKÉZE’G  äÉª¶æeh  ,É«≤jôaEG  ÜƒæLh

 ájÉª◊G √òg øY ∫RÉæà∏d ,áeÉ©dG äÉ«°üî°ûdGh

 ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe IÒ≤ØdG ∫hódG øµªàJ ≈àM

.π°†aCG πµ°ûH ájhOC’G

 ÌcCG  óMCG  ,¢ùà«L  π«H  ¿CG  hóÑj  ,∂dP  ™eh

 ,á«ŸÉ©dG í«≤∏àdG á∏ªM ‘ Iô¡°T äÉ«°üî°ûdG

.áÄ«°S Iôµa É¡fCG ó≤à©j

 ÉªY  zRƒ«f  …Éµ°S{  `d  ¬àHÉLEG  ¢Vô©e  ‘h

 øe  ájôµØdG  á«µ∏ŸG  ájÉªM  ójôŒ  ¿Éc  GPEG

 ¢ù°SDƒe ÜÉLCG ,Gó«Øe ¿ƒµ«°S äÉMÉ≤∏dG äÉØ°Uh

.ócDƒe πµ°ûH "’" `H "âaƒ°ShôµjÉe"
 √òg  ‘ QƒeC’G  ≥«©j  …òdG  A»°ûdG"  :í°VhCGh

 ƒd Éªc ôeC’G ¢ù«d .ájôµa á«µ∏e ¢ù«d ádÉ◊G

 á≤aGƒÃ  ,πeÉN  äÉMÉ≤d  ™æ°üe  ∑Éæg  ¿Éc

 á≤jô£H áæeBG äÉMÉ≤d ™æ°üj ,á«ª«¶æàdG äÉ¡÷G

 ≈∏Y áHôéàdG AGôLEG ∂«∏Y ,º∏©J Éªc .ájôë°S

 ™«æ°üJ á«∏ªY πc ¤EG ô¶ædG Öéj .AÉ«°TC’G √òg

 IÈîH  ¢ùà«L  ó¡°ûà°SGh  ."Iójó°T  ájÉæ©H

 êÉàfEG  º«¶æJ  ≈∏Y  IóYÉ°ùŸG  ‘  ¬à°ù°SDƒe

.óæ¡dG πãe á«eÉædG ∫hódG ‘ äÉMÉ≤∏dG

– (CG Ü O)  ƒµ°ù«°ùfGôa ¿É°S

 ô¨°üdG á«gÉæàe äÉJƒHhôdG ¿CG AÉª∏©dG ó≤à©j 

 …hƒædG  ¢†ª◊G  äÉJƒHhQ  º°SÉH  ±ô©J  »àdG

 π«°UƒJ  Ée  Éeƒj  É¡àYÉ£à°SÉH  ¿ƒµj  ±ƒ°S

 ,º°ù÷G  πNGO  ÉjÓÿG  ¤EG  AGhódG  äÉYôL

 ,É¡©e πeÉ©àdGh áà«ªŸG äÉ°ShÒØdG ±É°ûàcGh

 á«fhÎµdEG  Iõ¡LCG  ™«æ°üJ  ‘  IóYÉ°ùŸGh  πH

.ÉªéM ô¨°UCG á«ÑW

 IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ ÚãMÉÑdG øe ≥jôa ™£bh

 ±ó¡dG  Gòg ≥«≤– ƒëf á©°SGh Iƒ£N GôNDƒe

 º«ª°üJ É¡æµÁ IójóL á«æ≤J ôjƒ£J ≥jôW øY

 á«gÉæàe Iõ¡LCGh Ió≤©e …hƒf ¢†ªM äÉJƒHhQ

.ájÉ¨∏d IÒ°üb á«æeR äGÎa ∫ÓN ô¨°üdG

 ƒjÉghCG áj’h á©eÉL øe »ãëÑdG ≥jôØdG ìGRCGh

 „Gƒg  Úe  hÉ°ûJ  åMÉÑdG  á°SÉFôH  á«µjôeC’G

 …òdG  ójó÷G  »Ñ°Sƒ◊G  èeÉfÈdG  øY  QÉà°ùdG

 á«gÉæàe äÉJƒHhôdG √òg ™«æ°üJ ‘ Ωóîà°ùj

.¿EG.…O ∂«LÉe" º°SG ¬«∏Y ≥∏WG …òdGh ,ô¨°üdG

."…ôë°ùdG …hƒædG ¢†ª◊G" …CG "¬jEG

 á«ª∏©dG ájQhódG É¡Jöûf »àdG á°SGQódG ∫ÓNh

 ¿CG  ¿ƒãMÉÑdG  ∞°ûc  ,"õdÉjÒJÉe  öûà«f"
 π«µ°ûJ  ‘  AÉª∏©dG  óYÉ°ùj  ójó÷G  èeÉfÈdG

 πcÉ«g  IQƒ°U  ‘  ájhƒædG  ¢VÉªMC’G  •ƒ«N

 É¡æµÁh ,äÓ°üØeh IQGhO ¢UGôbCÉH IOhõe áÑcôe

 ÉÃ ΩÉ¡ŸG øe áØ∏àfl á∏°ù∏°S ò«ØæJh ∑ôëàdG

.AGhódG äÉYôL π«°UƒJ ∂dP ‘

 "»∏jO  ∂«àjÉ°S"  ÊhÎµdE’G  ™bƒŸG  π≤fh

 ƒdQÉc åMÉÑdG øY É«LƒdƒæµàdG ‘ ¢ü°üîàŸG

 ‘ ¢ü°üîàŸGh á°SGQódG  ≥jôa ƒ°†Y hÎ°SÉc

 á©eÉéH  AÉ°†ØdGh  Éµ«fÉµ«ŸG  á°Sóæg  ∫É›

 ≈∏Y  ¿ƒØµ©j  AÉª∏©dG  ¿EG  ¬dƒb  ƒjÉghCG  áj’h

 òæe  ô¨°üdG  á«gÉæàe  äÉJƒHhôdG  √òg  ôjƒ£J

 áÄ«£H  äÉ«æ≤J  ΩGóîà°SÉH  á∏jƒW  äGƒæ°S

 ¬fG ÒZ ,ÓjƒW Éàbh ¥ô¨à°ùJ ájhój äGƒ£Nh

 øµªŸG  øe íÑ°UCG  ,¿B’G  øµdh"  :ÓFÉb  Oô£à°SG

 ¿ƒ°†Z  ‘  ô¨°üdG  á«gÉæàe  Iõ¡LC’G  º«ª°üJ

 QÉ°U Éªc ,ΩÉjCG IóY Ö∏£àJ âfÉc ¿CG ó©H ,≥FÉbO

 ÌcCG  ájƒfÉf  Iõ¡LCG  QÉµàHG  ÚãMÉÑdG  Qhó≤Ã

."IóFÉa ÌcCGh Gó«≤©J

 Éª«a  Éæc"  :„Gƒg  Úe  hÉ°ûJ  åMÉÑdG  ∫ƒ≤jh

 äÉfƒµe áà°S øe ájƒfÉædG Iõ¡LC’G ™æ°üf ≈°†e

 ,äÓ°üØe ΩGóîà°SÉH É¡æ«H §Hôf ºK ,á∏°üØæe

 øµdh ...Ió≤©e äÉcôM …ODƒJ É¡∏©‚ ¿CG ∫hÉëfh

 ó©j ⁄ ,ójó÷G »Ñ°Sƒ◊G èeÉfÈdG ΩGóîà°SÉH

 ô¨°üdG á«gÉæàe äÉJƒHhQ áYÉæ°U Ö©°üdG øe

 íÑ°UCG Éªc ,ÉØ∏àfl GöüæY øjöûY ΩGóîà°SÉH

 ójó÷G èeÉfÈdG ¿EG ...ádƒ¡°S ÌcCG É¡«a ºµëàdG

 ájƒfÉf Iõ¡LCG º«ª°üJ ƒëf IÒÑc Iƒ£N πãÁ

."É¡æe áHƒ∏£ŸG áÑ©°üdG ∞FÉXƒdG ò«ØæJ É¡æµÁ

 ÉjGõŸG øe ójó©dG ≈∏Y ójó÷G èeÉfÈdG …ƒ£æjh

 ô¨°üdG á«gÉæàe Iõ¡LC’G º«ª°üJ ‘ óYÉ°ùJ »àdG

 ,É¡ØFÉXh AGOCG  ≈∏Y IQóbh IóFÉa ÌcCG  É¡∏©Lh

 πLCG øe áeRÓdG á«æeõdG IóŸG π∏≤j ób ¬fCG Éªc

 á«eƒ«dG IÉ«◊G äÉ≤«Ñ£J ‘ Iõ¡LC’G √òg ∫ƒNO

.¿É°ùfÓd

 íª°ùj  èeÉfÈdG  ¿CG  ÉjGõŸG  √òg  ÚH  øeh

 ô¨°üdG  »gÉæàe  RÉ¡÷G  º«ª°üàH  ÚãMÉÑ∏d

 ¿CG  ÚM  ‘  ,áª°ù›  IQƒ°U  ‘  πeÉµdÉH

 ‘ ¬ª«ª°üàH íª°ùJ âfÉc á≤HÉ°ùdG äÉ«æ≤àdG

 øµj ⁄ ¬fCG »æ©j Ée ƒgh ,OÉ©HC’G á«FÉæK IQƒ°U

 á¨dÉH Iõ¡LCG ™«æ°üJ hCG º«ª°üJ AÉª∏©dG ¿ÉµeEÉH

 ÚãMÉÑ∏d  íª°ùj  ¬fCG  Éªc  ,ó«≤©àdG  hCG  ábódG

 πcÉ«¡dG  ≥ah  …hƒædG  ¢†ª◊G  •ƒ«N  º«¶æàH

 ‘ ábóH ºµëàdG ‹ÉàdÉHh ,É¡«a ¿ƒÑZôj »àdG

.áØ∏àîŸG ¬°üFÉ°üNh …ƒfÉædG RÉ¡÷G Ö«côJ

 πµ«g  AÉæÑH  Úªª°üª∏d  èeÉfÈdG  íª°ùjh

 øe  AGƒ°S  ,á≤jôW  øe  ÌcCÉH  …hƒædG  ¢†ª◊G

."πØ°SCG ¤EG ≈∏YCG" øe hCG "≈∏YCG ¤EG πØ°SCG"
 òNCÉj ¿CG "≈∏YCG ¤EG πØ°SCG" øe á≤jô£H ó°ü≤jh

 Qô≤jh ,…hƒædG ¢†ªë∏d ájOôØdG •ƒ«ÿG åMÉÑdG

 ƒgh ,√ójôj …òdG πµ«¡dG πNGO É¡ª«¶æJ á«Ø«c

 RÉ¡÷G äÉfƒµe ‘ ≥«bódG ºµëàdÉH íª°ùj Ée

 ,"πØ°SCG  ¤EG  ≈∏YG"  øe  á≤jôW  ÉeCG  .…ƒfÉædG

 πµ°ûdG ájGóÑdG øe åMÉÑdG Oóëj ¿CG É¡H ó°ü≤«a

 ,á«°Sóæ¡dG á«MÉædG øe …ƒfÉædG RÉ¡é∏d »FÉ¡ædG

 •ƒ«N  Ö«côJ  á≤jôW  ‘  É«dBG  ºµëàdG  ™e

.RÉ¡÷G Gòg áYÉæ°üd …hƒædG ¢†ª◊G

 AGôLEG  á«fÉµeEG  É°†jCG  í«àj  èeÉfÈdG  ¿CG  Éªc

 …ƒfÉædG RÉ¡÷G ∑ô– á«Ø«µd IÉcÉfi äÉ«∏ªY

 √òg ¿C’ Gô¶f" :hÎ°SÉc ∫ƒ≤jh .™bGƒdG ‘ ¬∏ªYh

 Ö©°üdG øe ¬fEÉa ,Ió≤©e äÉÑ«côJ äGP Iõ¡LC’G

 ‘ É¡JÉ«cƒ∏°S hCG »FÉ¡ædG É¡∏µ°ûH ábóH DƒÑæàdG

 ¿ƒµf ¿CG º¡ŸG øe" ¬fCG ÉØ«°†e ,"á«©bGƒdG áÄ«ÑdG

 πLCG øe IÉcÉëª∏d áeƒ¶æe OÉéjEG ≈∏Y øjQOÉb

 á«gÉæàe Iõ¡LC’G √òg πªY á≤jôW ≈∏Y ±ô©àdG

 ."πFÉW ¿hO ÓjƒW Éàbh Qó¡f ’ ≈àM ,ô¨°üdG

 âeÉb ,ójó÷G èeÉfÈdG äGQób QÉÑàNG QÉWEG ‘h

 ™e  ¿hÉ©àdÉH  ¢ûà«æ«°Sƒc  Éµ«∏«‚CG  áãMÉÑdG

 Iõ¡LC’G øe ójó©dG º«ª°üàd ,ÚãMÉÑdG øe ≥jôa

 .É¡∏«©ØJh  É¡©«æ°üJ  ∂dòch  ,ô¨°üdG  á«gÉæàe

 IOhõe  á«JƒHhQ  ´GQP  Iõ¡LC’G  √òg  ÚH  øeh

 ,ÉªéM ô¨°UC’G AÉ«°TC’G •É≤àdG É¡æµÁ äÉHÓµH

 »àdG ô¨°üdG á«gÉæàe πcÉ«¡dG øe äÉÄŸG ∂dòch

 ∞dCG ™bGƒH ô¨°UCG IôFÉW »gh ,IôFÉ£dG πãe hóÑJ

.ájöûÑdG Iô©°ûdG ¢VôY øY Iôe

 Iõ¡LCG  ™«æ°üJ ≈∏Y IQó≤dG  ¿CG  hÎ°SÉc ócDƒjh

 ¿ÉµeEÉH ¿ƒµj ±ƒ°S ¬fCG »æ©j Gó«≤©J ÌcCG ájƒfÉf

 ÌcCG AGOCG É¡æµÁ Ió«Øe Iõ¡LCG áYÉæ°U AÉª∏©dG

 π«Ñ°S ≈∏Y ¬fCG Éë°Vƒe ,óMGh ¿BG ‘ áª¡e øe

 …hƒf  ¢†ªM  äƒHhQ  áYÉæ°U  øe  ’óH  ∫ÉãŸG

 øªa ,º°ù÷G πNGO â«‡ ¢ShÒa ±É°ûàcG ¬æµÁ

 äÉJƒHhôdG øe ójó÷G π«÷G ™«£à°ùj ¿CG øµªŸG

 πeÉ©àdG ºK â«ªŸG ¢ShÒØdG ±É°ûàcG ájƒfÉædG

 √AGƒàMG hCG èdÉ©e AGhóH ¬æ≤M ≥jôW øY ¬©e

.√QGöVCG øe º°ù÷G ájÉª◊

 É¡æµÁ ájƒfÉf äÉJƒHhQ º«ª°üJ ójôf" :±É°VCGh

 ∑ôëàdG  hCG  á«LQÉÿG  äGôKDƒŸG  ™e  πYÉØàdG

."áØ∏àîŸG ∞bGƒŸG Ö°ùM Ú©e Üƒ∏°SCÉH

 ΩGóîà°SG ºàj ¿CÉH ¬JÉ©bƒJ øY hÎ°SÉc ÜôYCGh

 äÉ©eÉ÷G  ‘  "¬jEG.¿EG.…O  ∂«LÉe"  èeÉfôH

 ,äGƒæ°S ¿ƒ°†Z ‘ áØ∏àîŸG á«ãëÑdG õcGôŸGh

.¬JÉ≤«Ñ£Jh ¬JÉeGóîà°SG ‘ ™°SƒàdG ∂dòch

 äÉ≤«Ñ£àdÉH  ójGõàe  ΩÉªàgG  ∑Éæg"  :±É°VGh

 á«gÉæàe  …hƒædG  ¢†ª◊G  äÉ«æ≤àd  ájQÉéàdG

 ¤EG  ¢ùªÿG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN ÉæfCG  iQCGh  ,ô¨°üdG

 ájQÉŒ  äÉ≤«Ñ£J  iôf  ±ƒ°S  ,á∏Ñ≤ŸG  öû©dG

 ,…hƒædG ¢†ª◊G äÉ«æ≤àH πª©J ájƒfÉf Iõ¡LC’

 ±ƒ°S ójó÷G èeÉfÈdG ¿CG øe ∫DhÉØàdÉH ô©°ûfh

."√ÉŒ’G Gòg ‘ óYÉ°ùj

 ä’Éch- ∞«æL

 AÉHh ºbÉØJ øe á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe äQsòM

 ¿Gó∏H øe ójó©dG ‘ óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa

 ´ƒÑ°SCÓd  äÉHÉ°UE’G  OóY  ´ÉØJQG  ™e  ⁄É©dG

 ¬«a OGORG …òdG âbƒdG ‘ ,‹GƒàdG ≈∏Y ™°SÉàdG

.‹GƒàdG ≈∏Y ¢SOÉ°ùdG ´ƒÑ°SCÓd äÉ«aƒdG OóY

 QƒàcódG á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe ôjóe ∫Ébh

 AÉ°ùe »Øë°U ô“Dƒe ‘ - ΩƒfÉgOCG ¢ShQó«J

 ¿EG" - ∞«æL ‘ áª¶æŸG ô≤Ã ,ÚæK’G Ωƒ«dG

 Ée ÜQÉ≤j äÉ«ah OóY ó¡°T »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G

."AÉHƒdG »°ûØJ øe ∫hC’G ô¡°ûdG √ó¡°T

 É«dÉM  »°SBÉe  ó¡°ûJ  ¿Gó∏H  ∑Éæg"  ±É°VCGh

 πãe ;É¡H ÉfhQƒc ¢ShÒa QÉ°ûàfG ióe ÖÑ°ùH

 ¿CG IócDƒe ,"ÉŸDƒe É©°Vh ¢û«©J »àdG ,óæ¡dG

 øe  äÉÄŸG  öûæJh  ó¡÷G  πc  ∫òÑJ  áª¶æŸG

 ≈∏Y óæ¡dG IóYÉ°ùŸ É¡d Ú©HÉàdG ÚØXƒŸG

.AÉHƒdG øe á∏MôŸG √òg RhÉŒ

 IQƒàcódG áª¶æŸG IÒÑN âdÉb ,É¡ÑfÉL øeh

 ≥∏≤e óæ¡dG ‘ ™°VƒdG ¿EG" ±ƒcÒc ¿Éa ÉjQÉe

 øe OóY ‘ √QÉ°ûàfG OGOõj ¢ShÒØdGh ,ájÉ¨∏d

."óæ¡dG øe πbCG πµ°ûH ¿Éc ¿EGh ,¿Gó∏ÑdG

 ¢ShÒa QÉ°ûàf’ áÑ°ùædÉH ™°VƒdG ¿CG ¤EG âàØdh

 ÖLƒà°ùj É‡ ;‹É◊G âbƒdG ‘ ¢ûg ÉfhQƒc

 ’EGh ,ájRGÎM’G äGAGôLE’G PÉîJG ¿Gó∏ÑdG ≈∏Y

.™°VƒdG Qƒ£à«°S

 á∏Ä°SCG  ≈∏Y  GOQh  ,π°üàe  ó«©°U  ≈∏Yh

 IQƒàcódG  áª¶æŸG  IÒÑN  âdÉb  ,Ú«Øë°üdG

 …QÉ°ûà°S’G AGÈÿG ≥jôa ¿EG" hÉª«°S Ó«‚QÉe

 º««≤àd GóZh Ωƒ«dG QGóe ≈∏Y ™ªàéj áª¶æŸÉH

 ≥jôØdG Ωƒ≤«°S Éªc ,»æ«°üdG "ΩQÉaƒæ«°S" ìÉ≤d

 "ÉfôjOƒe" »MÉ≤d º««≤àH πÑ≤ŸG á©ª÷G Ωƒj

 øn∏© oJ ¿CG ≈∏Y ,»æ«°üdG "∑Éaƒæ«°S"h »µjôeC’G

."πÑ≤ŸG ´ƒÑ°SC’G ‘ º««≤àdG Gòg èFÉàf

 ∫Éé©à°SG øe á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe äQòMh

 ájóæ¡dG ádÓ°ùdG ¿CÉ°ûH äÉLÉàæà°SG ¤EG π°UƒàdG

 ⁄  É¡fEG  á∏FÉb  ,ÉfhQƒc  ¢ShÒa  øe  Iójó÷G

.á≤∏≤e É¡fCG ≈∏Y ó©H É¡Øæ°üJ

 á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe º°SÉH áKóëàe âdÉbh

 ióŸG á∏MôŸG √òg ‘ í°VGƒdG ÒZ øe ¬fEG

 IOÉjõdG  ‘ Iójó÷G  ádÓ°ùdG  ¬æY  ádhDƒ°ùŸG

 Qƒ¡°ûdG ‘ óæ¡dG ‘ äÉHÉ°UE’G ‘ á©jöùdG

.IÒNC’G

 ºgÉ°ùJ ¿CG øµÁ IÒãc πeGƒY ∑Éæg ¿CG âaÉ°VCGh

 äÉfÉLô¡ŸG  ∫ÉãŸG  π«Ñ°S  ≈∏Yh  .Gòg  ‘

 ¿hÒãµdG  Égö†M  »àdG  iôNC’G  äÉ«dÉ©ØdGh

  .ihó©dG IÒJh áYöS ¤EG iOCG ¿ƒµj ób Ée ƒgh

 ¢ShÒa  øe  á«fÉ£jÈdG  ádÓ°ùdG  ¿ƒµJ  óbh

 »FÉHƒdG  ™°VƒdG  ‘  á∏°U  GP  πeÉY  ÉfhQƒc

.…óæ¡dG

 áHÉ°UEG  ∞dCG  350  π«é°ùJ  iôL  ,óæ¡dG  ‘h

 ,ÚæK’G Ωƒ«dG áYÉ°S øjöûYh ™HQCG ∫ÓN ‘

 ‘  iôNCG  ádhO  …CG  ¬à∏é°S  É‡  ≈∏YCG  ƒgh

 ÉgOGó©J ≠∏Ñj »àdG óæ¡dG â∏é°Sh .IÎØdG ¢ùØf

 øe ÌcCG ¬«dÉªLEG Ée ,áª°ùf QÉ«∏e 1Q3 ÊÉµ°ùdG

.áHÉ°UEG ¿ƒ«∏e 17

 ä’Ó°ùdG  á«ŸÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  âØæ°Uh

 øe á«∏jRGÈdGh  É«≤jôaCG  Üƒæ÷Gh á«fÉ£jÈdG

."á≤∏≤e ä’Ó°S" É¡fCG ≈∏Y 19-ó«aƒc

 Èà©J  ,á«ŸÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  Ö°ùëHh

 ádƒ¡°ùH ¢ShÒØdG öûàfG Ée GPEG á≤∏≤e Ée ádÓ°S

 å«M ,¢VôŸG øe IÒ£N äÉHÉ°UEG ‘ ÖÑ°ùJh

 πFÉ°Sh á«dÉ©a π∏≤Jh áYÉæŸG RÉ¡L RhÉéàJ

.áahô©ŸG êÓ©dG

 øe ∫hC’G ‘ óæ¡dG ‘ ádÓ°S çóMCG ó°UQ ”h

.2020 Èª°ùjO/∫hCG ¿ƒfÉc

 ¢ShQó«J á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe ôjóe ∫Ébh

 ’ÉªLG ¬fEG ÚæK’G Ωƒ«dG ¢Sƒ°ùjÈ«L ΩƒfÉgOCG

 ‘  á∏é°ùŸG  áHÉ°UE’G  ä’ÉM  OóY  OGOõj

 ÚM ‘ , ™«HÉ°SCG á©°ùJ ióe ≈∏Y ´ƒÑ°SC’G

 ióe ≈∏Y á∏é°ùŸG IÉaƒdG ä’ÉM OóY OGOõj

. ™«HÉ°SCG áà°S

- (CG Ü O) ∑Qƒjƒ«f

 ÚæK’G  Ωƒj  á«µjôeCG  ΩÓYEG  πFÉ°Sh  äôcP  

 "ÚéjQhCG  ƒ∏H"  á°UÉÿG  AÉ°†ØdG  ácöT  ¿CG

 âeób ¢Shõ«H ∞«L ¿hRÉeCG ¢ù°SDƒŸ á©HÉàdG

 ácöT íæe É°SÉf ádÉch QGôb ≈∏Y ÉLÉéàMG

 Gó≤Y  ∂°SÉe  ¿ƒ∏jE’  á©HÉàdG  "¢ùcEG  ¢ù«Ñ°S"
 AÉ°†ØdG  …óFGQ π≤æd Q’hO QÉ«∏e 2Q9 áª«≤H

.ôª≤dG ¤EG Ú∏Ñ≤ŸG Ú«µjôeC’G

 É°SÉf âëæe ,ô¡°ûdG Gòg øe ≥HÉ°S âbh ‘h 

 øe  AõL  ƒgh  ,¢ùcEG  ¢ù«Ñ°S  ácöûd  ó≤©dG

 ôª≤dG ¤EG AÉ°†ØdG OGhQ IOÉYEG ¤EG ±ó¡j èeÉfôH

 πc øe ájƒb á°ùaÉæe ó©H ,2024 ΩÉY ∫ƒ∏ëH

 ."¢ùµ«àæjGO"h "ÚéjQhCG ƒ∏H" øe

 óM  ≈∏Y"  :¿É«H  ‘  ÚéjQhCG  ƒ∏H  âdÉbh  

 ‹ÉY QÉ«àNÉH âeÉb ó≤a ,É¡°ùØf É°SÉf ÒÑ©J

 ,á°ùaÉæŸG  ¢Uôa  »¨∏j  ÉgQGôb  ¿EG  .IQƒ£ÿG

 ’h  ,äGOGóeE’G  IóYÉb  ÒÑc  πµ°ûH  ≥«°†jh

 ÉcÒeCG IOƒY É°†jCG ¢Vô©j πH ,Ö°ùëa ôNDƒj

."ô£î∏d ôª≤dG ¤EG

-(CG Ü O)  ¢ùjQÉH

 ájhOC’G  áYÉæ°U  ácöT  âæ∏YCG  

 ™e ¥ÉØJG  ™«bƒJ ‘ƒfÉ°S á«°ùfôØdG

 áéàæŸG  á«µjôeC’G  ÉfôjOƒe  ácöT

 ¢ShÒØd  IOÉ°†ŸG  äÉMÉ≤∏dG  óMC’

 ‘ IóYÉ°ùŸG ±ó¡H ,óéà°ùŸG ÉfhQƒc

 øe ¿ƒ«∏e 200 ¤EG  π°üj Ée  êÉàfEG

 GQÉÑàYG IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ ìÉ≤∏dG

.2021 ÈªàÑ°S/∫ƒ∏jCG øe

 ‘ƒfÉ°S  ¿ƒµà°S  ¥ÉØJ’G  Gò¡Hh

 ‘  óYÉ°ùJ  »àdG  Ió«MƒdG  ácöûdG

 IOÉ°†e  áØ∏àfl  äÉMÉ≤d  3  êÉàfEG

 ±ó¡H  óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒØd

 »ŸÉ©dG Ö∏£dG á«Ñ∏J ‘ IóYÉ°ùŸG

 QGôªà°SG ™e äÉMÉ≤∏dG ≈∏Y ójGõàŸG

.áëFÉ÷G »°ûØJ

 π¨à°ùà°S  É¡fEG  …ƒfÉ°S  âdÉbh

 É¡JGÈNh IOƒLƒŸG á«àëàdG É¡à«æH

 ó∏«ØLójQ  á≤£æe  ‘   á«©«æ°üàdG

 áÄÑ©àd á«µjôeC’G »°SÒLƒ«f áj’ƒH

 ìÉ≤d øe áYôL ¿ƒ«∏e 200  ∞«∏¨Jh

.ÉfôjOƒe

 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ¿ƒ°ùjóg ∫ƒH ∫Ébh

 øe  IóMGh  øëf"  ‘ƒfÉ°S  ácöûd

 »àdG  ájhOC’G  äÉcöT  øe  π«∏b  OóY

 IójóY  á«YÉæ°U  äÉcGöT  ‘ â∏NO

 äÉMÉ≤∏d á«ŸÉ©dG äGOGóeE’G Ú°ùëàd

 ¬«a π°UGƒf …òdG âbƒdG ‘ ,ÉfhQƒc

 ¢ShÒØd äÉMÉ≤d ôjƒ£àd Éæ«›ÉfôH

 ‘ âæ∏YCG ób ‘ƒfÉ°S âfÉc ."ÉfhQƒc

 ∫ƒNódG ‹É◊G ΩÉ©dG øe ≥HÉ°S âbh

 á«fÉŸC’G   ∂àfƒ«H  ™e  ácGöT  ‘

 ¿ƒ«∏e  125  êÉàfEG  ‘  IóYÉ°ùª∏d

 ídÉ°üd QõjÉa/∂àfƒ«H ìÉ≤d øe áYôL

 ôjGÈa/•ÉÑ°T ‘h .»HhQhC’G OÉ–’G

 ácGöT  ‘  ∫ƒNódG  âæ∏YCG  »°VÉŸG

 á«µjôeC’G ¿ƒ°ùfƒL ófCG ¿ƒ°ùfƒL ™e

 12  ‹GƒM  ™«æ°üJ  ‘  ácQÉ°ûª∏d

 ácöûdG ìÉ≤d øe Éjô¡°T áYôL ¿ƒ«∏e

.á«µjôeC’G



دبي-وام:

 نظم �حتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم �لكرة �أم�س عرب برنامج 

�لت�شال �ملرئي ور�شة عمل حلكام �لفريق �لأول مب�شاركة 

67 حكما، بالتعاون مع خرب�ء �لفيفا، تنفيذ� لتوجيهات 

�ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي رئي�س �لحتاد بال�شتعانة 

بعنا�رض وحما�رضي���ن دوليني من �لحتاد �لدويل للعبة 

ملو��شلة عملية تطوير منظومة �لتحكيم �لإمار�تية.

وقدم حماور �لور�شة ما�شيمو بو�شاكا مدير �إد�رة �حلكام 

بالحت���اد �لدويل لك���رة �لقدم، وبح�ش���ور عمر عبد�هلل 

بريودي �لأمني �لع���ام �مل�شاعد لل�شوؤون �لفنية، وحممد 

عم���ر �ل�شمري نائب رئي�س �للجن���ة، ويعقوب �حلمادي، 

وحم���د بن حنيف���ة، وفاطمة �لعامري �أع�ش���اء �للجنة، 

وعلي �لطريفي مدير �إد�رة �حلكام، وخالد �لدوخي �ملدير 

�لفني للجن���ة، و�أحمد يعقوب �مل�شوؤول �لفني للمقيمني 

و�ملحا�رضين.

وت�شمنت حماور �لور�شة ح���الت �رضب �ملناف�س بدون 

كرة، و�لإنذ�ر�ت و�لطرد و�لت�شلل، وحالت منطقة �جلز�ء، 

كم���ا مت عر����س مقاط���ع فيديو حل���الت حتكيمية من 

�ملباريات �ملا�شية، حيث متت مناق�شة حكام �ملباريات 

يف �شبب �تخاذ �لقر�ر لتلك �حلالت، و�ل�شتماع �إىل �آر�ء 

�حلكام يف �لقر�ر.

و�أ�ش���اد ما�شيمو بو�شاكا بالق���ر�ر�ت �ل�شحيحة �لتي مت 

�تخاذها يف �حل���الت �لتحكيمية �ل�شعبة �لتي عر�شت 

ومت مناق�شتها خالل حماور �لور�شة، كما �أ�شاد بالتعاون 

و�لتو��شل بني �حلكام �مليد�نيني وحكام تقنية �لفيديو 

�مل�شاع���د يف كل مبار�ة، وطالبهم مبو��شلة �لعمل بروح 

�لفري���ق �لو�حد، مع �لت���ز�م حكام �ل�شاح���ة بالتحرك 

و�لتمركز �ل�شحي���ح لر�شد �حلالت �لتحكيمية بو�شوح، 

ومتن���ى لكافة �حل���كام �مل�شاركني �لتوفي���ق ومو��شلة 

�لنجاح يف �إد�رة �جلولت �ملتبقية يف �ملو�شم �لريا�شي 

�حلايل.

ويو��شل ح���كام �لفري���ق �لأول تنفي���ذ �لربنامج �لفني 

و�لب���دين �لذي �نطلق قبل �أ�شبوع���ني على مالعب �حتاد 

�لك���رة باخلو�ني���ج، ويختتم �لأ�شبوع �حل���ايل يف �إطار 

��شتعد�د�ته���م لإد�رة �جلولت �لث���الث �لأخرية مل�شابقة 

دوري �خلليج �لعربي �عتبار� من �لأ�شبوع �ملقبل.

دبي-وام:

 �ختتمت �أم�س �لول مو�جهات �جلولة �لثانية 

لبطولة دوري كرة �لق���دم �ل�شاطئية باإقامة 

ثالث مباريات حل�شاب �ملجموعة �لثانية.

وحقق فريق " �أيه �أف �شي " �لفوز بالركالت 

�لرتجيحية على فريق �شباب �لأهلي /2/ بعد 

�أن �نته���ت �أ�شو�ط �ملبار�ة �لثالثة و�لإ�شافية 

بالتعادل �ليجابي /2 – 2/.

و��شتط���اع فريق �رضطة دب���ي حتقيق �لفوز 

عل���ى فريق "�لر�ي�س �شن���رت" بت�شعة �أهد�ف 

مقابل �أربعة، ويف �ملبار�ة �لثالثة و�خلتامية 

للجولة �لثاني���ة، متكن فريق "دي �أك�س بي" 

من حتقيق �لف���وز على فريق �حت���اد كلباء 

بت�شعة �أهد�ف مقابل ثالثة .

و�أ�شف���رت بقي���ة مباريات �جلول���ة حل�شاب 

�ملجموع���ة �لأوىل عن فوز فري���ق �شنغهاي 

على فريق بينونة ب�شبعة �أهد�ف مقابل �شتة، 

وفوز فريق �لإمار�ت على فريق �إك�شبو 2020 

بخم�شة �أهد�ف مقابل �أربعة.

وعلى �ش���وء ه���ذه �لنتائج يت�ش���در فريق 

�لأوىل  ترتي���ب ج���دول �ملجموعة  �لإمار�ت 

بر�شي���د 6 نق���اط، يليه �شب���اب �لأهلي 1 /

ثاني���ًا/، و�شنغهاي /ثالث���ًا/ ولكل منهما 3 

نق���اط ، وبدون نقاط يح���ل �إك�شبو 2020 /

ر�بعًا/ ، وبينونة /خام�شًا/.

ويت�شدر فريق �رضطة دبي �ملجموعة �لثانية 

بر�شيد 6 نقاط، ويليه بنف�س عدد �لنقاط دي 

�أك�س ب���ي /ثانيًا/، ثم �لر�ي�س �شنرت /ثالثًا/ 

3 نقاط ، و�أيه �أف �شي /ر�بعًا/ نقطة و�حدة 

، و�شباب �لأهلي 2 /خام�شًا/ ، و�حتاد كلباء 

/�شاد�شًا/ وكالهما بدون نقاط.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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ور�سة لحكام الكرة الإماراتية بالتعاون مع »الفيفا«

ناجل�سمان مدير فني لبايرن ميونخ بداية من 

المو�سم المقبل

الإمارات و�سرطة دبي 

يت�سدران دوري كرة القدم 

ال�ساطئية

جوريت�سكا : اللعب بدون جمهور يزداد �سوءاً من 

مباراة لأخرى

برلني-)د ب �أ(:

 يريد لي���ون جوريت�ش���كا لعب و�شط 

فريق بايرن ميونخ �لأملاين لكرة �لقدم 

�أن يعيد �لتقارب مع �جلماهري وقال �إن 

�للعب بدون جمهور "ي���زد�د �شوء� من 

مبار�ة لأخرى".

وق���ال للمدونة �ل�شوتي���ة )بودكا�شت( 

"�أكرث من جمرد لعبة" �م�س �لثالثاء :" 
نفتق���د �جلماهري. تفتقدهم ب�شدة. تدرك 

مدى �أهمية �متالء �مللعب باجلمهور يف 

كرة �لقدم".

و�أ�شاف :"يجب �أن نتقرب من �جلماهري 

مرة �أخرى".

و�أ�شبح جوريت�ش���كا حمبوبا لكلماته 

�لو��شحة وم�شاركت���ه �لجتماعية. يف 

�لعام �ملا�ش���ي �أطلق مب���ادرة "نحن 

ن���ركل كورونا" )وي كي���ك كورونا( مع 

زميله بالفريق جو�شو� كيميت�س لتقدمي 

م�شاع���دة ملمو�شة للجمعيات �خلريية 

و�ملوؤ�ش�شات �لجتماعية.

وقال :"كرة لديه���ا تاأثري� عظيما على 

�لأ�شخا�س، بغ�س �لنظ���ر عن �لأحد�ث 

�لريا�شي���ة. ولكن حت���ى �أثناء �ملبار�ة 

تعي�س �لقيم يف فريق".

وقال لعب و�شط بايرن ميونخ �إن حلقة 

معينة �أطلقت فكرة خللق �مل�رضوع.

وقال عن مو�جهة �رضبيا يف فولف�شبورج 

يف �آذ�ر/مار����س 2019 :"عنما تعر�س 

�إل���كاي جويندوج���ان ول���ريوي �شاين 

لهتافات عن�رضية يف مبار�ة دولية. هذ� 

حركني كثري�".

�شتوجتارت-)د ب �أ(:

 يبدو �أن م�شرية روبني جو�شين�س جمنونة للغاية 

لدرج���ة �أنه كتبها قبل وقت كب���ري من نهايتها. 

ولكن يف كت���اب "�لأحالم جدي���رة بالهتمام"، 

�لذي به �شريت���ه �لذ�تية، �رضعان ما يت�شح �أنها 

بد�أت متاأخرة للغاية.

عندم���ا توج �ملنتخ���ب �لأمل���اين ببطولة كاأ�س 

جو�شين����س  كان  بالرب�زي���ل،   2014 �لع���امل 

متو�جد� يف مدينة بوخولت يف �أحد �لحتفالت 

�جلماهريي���ة ب�شحبة �أ�شدقائ���ه وكان يحت�شي 

�جلع���ة. بعدها ب�شتة �أعو�م تقريبا، تلقى ر�شالة 

من يو�خيم لوف �ملدير �لفني للمنتخب �لأملاين.

وكتب جو�شين�س يف كتاب���ه :" �أهال روبني. هذ� 

يو�خيم لوف. ح�شلت على رقمك من م�شت�شارك. 

�أود �أن �أحت���دث معك يف �لأي���ام �لقليلة �ملقبلة. 

متى يكون �لقوت �ملنا�شب؟ مع �أطيب �لتحيات".

و�أعتقد جو�شين�س يف �لبد�ية �أن يو�خيم لوف ل 

يكتب بهذه �لطريقة. ولكن بعد ذلك بد�أ يدرك �أن 

حلم���ه �أ�شبح حقيقة. ويقول: "�إىل �أي مدى ميكن 

�أن تكون �لأمور �أكرث روعة؟ جل�شنا هناك وبكينا 

من �لفرحة".

ومل يلع���ب جو�شين����س /26 عام���ا/، لع���ب 

�أتالنت���ا �لإيطايل، من قب���ل يف �لدوري �لأملاين 

)بوند�شليج���ا( ومل مي���ر من �أح���د مر�كز تطوير 

�ل�شب���اب، ومع ذلك �شمح له ب���اإن ي�شف نف�شه 

باأنه لعب دويل وكانت �أف�شل فر�شه هي �للعب 

يف بطولة �أمم �أوروبا )يورو 2020( �لتي تاأجلت 

لتقام �ل�شيف �حلايل.

وميكن مقارنة �شع���وده �ملتاأخر مب�شرية هد�ف 

كاأ�س �لع���امل �لتاريخي مريو�شالف كلوزه، �لذي 

مل يع���د �شابا مر�هقا عندم���ا �شارك يف مبار�ته 

�لأوىل بالبوند�شليج���ا م���ع كايزر�شالوترن وهو 

يبلغ 22 عاما يف ني�شان/�أبريل 2000.

ومل تكن هناك فرق مهتم���ة بجو�شين�س. عندما 

مت���ت دعوت���ه للخ�ش���وع حل�ش���ة تدريبية مع 

بورو�شي���ا دورمتوند حت���ت 19 عاما يف 2011، 

لعب ب�شكل �شيء لدرجة �أنه ترك حلمه يف ذلك 

�لوقت حلني �أ�شعار�آخر.

وقال جو�شين�س لوكالة �لأنباء �لأملانية )د.ب.�أ( 

:"عندم���ا كنت �شغري�، مل �أكن �لالعب �لذي يرتك 

�نطباع���ا �شخما ل���دى �جلميع. بال���كاد ميكن 

ل�شخ�س م���ا �أن يق���ول �إنه يركل ب�ش���كل جيد، 

�شي�شبح لعبا حمرتفا يوما ما".

وظ���ل �لو�شع على ماهو علي���ه حتى جاء يوم 

ميالده �لثام���ن ع�رض، و�حتفل جو�شين�س �ل�شبت 

من كل ��شبوع م���ع �أ�شدقائه. حتى جاء ك�شاف 

مو�هب م���ن فريق فيتي�شه �لهولن���دي و�كت�شفه 

�أخ���ري� يف مب���ار�ة، كان جو�شين����س على �أر�س 

�مللعب وكانت هناك بقايا كحول يف دمه.

ومع ذلك، فعلها، وبالكاد كان ي�شدق نف�شه. هل 

حتدث مثل هذه �لق�شة مرة �أخرى؟ قال جو�شين�س 

عن كلوزه ونف�شه :"�شنظل حالت فردية".

وموؤخ���ر�، كان جو�شين�شفي د�ئرة �ل�شوء بعد رد 

فعله على حماولة �إن�شاء دوري �ل�شوبر �لأوروبي.

وقال للمدون���ة �ل�شوتية "كيك���ر تلتقي د�زن" 

بعد �لإعالن عن دوري �ل�شوب���ر �لأوروبي :"�إنها 

كارثة كربى لكرة �لقدم. �أنا م�شدوم لأن هذ� �لأمر 

ي�شبح حقيقة �لآن".

ع���دد قليل من �لالعبي حتدث���و� علنا عن ر�أيهم 

ب�ش���اأن دوري �ل�شوب���ر �لأوروب���ي مثلم���ا فعل 

جو�شين����س. ولكن يبدو �أنه لعب كرة قدم غريب 

يف عامل متالألئ.

م�سيرة جو�سين�س »المجنونة« قد تجعله 
الالعب الأخير من نوعه

القاهرة-)د ب اأ(:

 �أب���دى �أ����رضف �شبحي وزير �ل�شب���اب و�لريا�شة 

�مل����رضي، �شعادت���ه با�شت�شافة ب���الده للبطولة 

�لعربي���ة للرماية و�ملق���رر �إقامتها يف �لفرتة من 

�لأول وحتى 12 من حزير�ن / يونيو �ملقبل، على 

ميادين نادي �ل�شي���د و�ملركز �لأوملبي باملعادي 

مب�شارك���ة �أكرث م���ن 300 ر�م ور�مية من خمتلف 

�أنحاء �لوطن �لعربي.

وتق���ام �لبطول���ة مب�شاركة 12 دول���ة عربية يف 

مناف�شات �مل�شد�س و�لبندقية �شغط �لهو�ء وكذلك 

�خلرطو�س.

وقال �أ����رضف �شبح���ي يف ت�رضيح���ات للموقع 

�لر�شمي لوز�رة �لريا�شة �مل�رضية �م�س �لثالثاء، �إن 

�لبطولة �لعربية للرماية لها �أهمية خا�شة، م�شري� 

�إىل �أنها تعترب فر�شة لتجمع �لعرب يف م�رض وفتح 

�ملجال ملناف�شة �رضيف���ة بني �لرماة من خمتلف 

�أنحاء �لوطن �لعربي.

و�أ�ش���اف �أن م����رض �أ�شبحت متتل���ك بنية حتتية 

�إن�شائية ريا�شية، جعلته���ا و�حده من �أهم �لدول 

يف �لع���امل ��شت�شافة للبط���ولت �لعامل و�لقارية 

و�لعربية.

وكان���ت م�رض قد ��شت�شافت �لعدي���د من �لأحد�ث 

�لريا�شي���ة يف �لفرتة �لأخرية، �أبرزها بطولة كاأ�س 

�لعامل لكرة �ليد يف كانون ثان / يناير �ملا�شي.

12 دولة ت�سارك في البطولة العربية 

للرماية في م�سر

ميونخ-)د ب اأ(:

 �أكد نادي بايرن ميون���خ �لأملاين لكرة �لقدم �أن 

جوليان ناجل�شمان �شيتوىل تدريب �لفريق �لأول 

لك���رة �لقدم بالنادي بد�ية م���ن �ملو�شم �ملقبل، 

خلفا لهان�شي فليك.

وكان���ت تقارير �شحفية ذكرت �أن بايرن وليبزج 

تو�شال ل�شفقة �شخمة تق�شي بانتقال ناجل�شمان 

لبايرن.

و�شيتم �ل�شم���اح لناجل�شمان بالن�شمام لبايرن 

ميونخ بد�ي���ة من �لأول م���ن متوز/يوليو بعقد 

مدته خم�س �شنو�ت. ومل يوؤكد بايرن �لقيمة �لتي 

مت دفعها لاليبزج من �أج���ل �لتعاقد مع �ملدرب 

�ل�شاب ناجل�شمان /33 عاما/ ولكن ذكرت تقارير 

�إعالمية �أن �ملبلغ �لنهائي قد ي�شل �إىل 25 مليون 

يورو )1ر30 مليون دولر(.

وقال ناجل�شم���ان : "ليبزج ناد ذو طابع خا�س 

ومع ذل���ك، فاإنني �شاأرحل"، م�شيفا �أنه مل يخف 

رغبت���ه يف �حل�شول على فر�ش���ة تدريب بايرن 

ميونخ و�لتي و�شفها بالفر�شة �لفريدة.

وق���ال هربرت هايرن رئي�س ن���ادي بايرن ميونخ 

�أن ناجل�شمان "ميثل جيال جديد� من �ملدربني"، 

موؤكد� على �قتن���اع بايرن ميونخ باأنه �شيتمكن 

من �لبناء على �لنجاح �لذي حتقق يف �ل�شنو�ت 

�لأخرية.

ويف �لوق���ت ذ�ته قال �أوليفر كان، رئي�س جمل�س 

�لإد�رة �ملع���ني، �إن �لعقد �لذي تبلغ مدته خم�شة 

�أع���و�م يظه���ر "م���دى �رتب���اط ناجل�شمان مع 

بايرن"، و�أ�شاف: "�أنا مقتنع باأن م�شتقبل بايرن 

وناجل�شمان �شيكون ناجحا للغاية".

�سالكه الألماني يك�سف عن حالتي اإ�سابة بكورونا
دو�شلدورف )�أملانيا(-)د ب �أ(:

 �أكد نادي �شالكه �لأملاين لكرة �لقدم، وجود حالتي �إ�شابة 

بفريو����س كورونا بالنادي، حي���ث تعر�س لعب بالفريق 

و�أحد �لعامل���ني للعدوى بدون �أعر�����س، ويخ�شعان يف 

�لوقت �حل���ايل للحجر �ل�شحي بع���د �أن جاءت عينتهما 

�إيجابية.

وذكر �شالك���ه، �لذي هب���ط بالفعل من �ل���دوري �ملمتاز 

)بوند�شليجا(: "مت �إلغاء تدريبات �لفريق �لثالثاء كاإجر�ء 

�حرت�زي وعاد �لالعبون �إىل منازلهم".

و�أو�ش���ح �لنادي �أن �لعينات �لإيجابية جاءت من فحو�س 

مت �إجر�ءه���ا �أم����س �لثنني، حيث ج���اءت باقي �لعينات 

�شلبية، لكن �شالكه مل يك�شف عن هوية �لثنائي �مل�شاب 

بالعدوى.

وتوقف فريق �شالك���ه عن �لتدريبات منذ ي���وم �لأربعاء 

�ملا�شي وحتى �أم����س �لول �لثنني، وذلك بعد مو�جهات 

بني لعبيه مع جماه���ريه عقب �خل�شارة �أم���ام �أرمينيا 

بيلفيلد �لتي �أكدت هبوط �لفريق.

ومت تاأجي���ل مبار�ة �لفريق �أم���ام هريتا برلني و�لتي كان 

مق���رر� لها ي���وم �ل�شبت �ملا�شي، وذل���ك بعدما مت و�شع 

�لفريق �ملناف�س يف �حلجر �ل�شحي بعد تف�شي كورونا يف 

�شفوف �لفريق، و�شيلعب �شالك���ه �أول مبارياته من �أ�شل 

�أرب���ع متبقية يف �ملو�شم �أم���ام هوفنهامي يف �لثامن من 

�أيار / مايو.

تاأهل ال�سارقة والجزيرة 

اإلى نهائي كاأ�س رئي�س 

الدولة لكرة اليد
دبي-وام:

 فاز �لليلة قبل �ملا�شية �لفريق �لول لكرة �ليد بنادي �ل�شارقة 

على فريق �شباب �لأهلي يف ن�شف نهائي كاأ�س �شاحب �ل�شمو 

رئي�س �لدولة بنتيجة / 26/ 22/ على �شالة نادي �لن�رض بدبي 

حيث تاأه���ل �ل�شارقة بهذه �لنتيجة �ىل �ملب���ار�ة �لنهائية يف 

�لبطولة.

كما فاز �جلزيرة على �لن�رض بنتيجة/ 30/ 25/، يف �للقاء �لذي 

جم���ع بينهما على �شالة �شباب �لأهل���ي، حيث �شمن �جلزيرة 

�لتاأهل للقاء �ل�شارق���ة يف �لنهائي على �شالة �لو�شل يوم غد 

�خلمي�س .



ال�شارقة-وام:

 ف����از الفريق الأول لك����رة القدم بنادي 

ال�شارق����ة عل����ى فريق الق����وة اجلوية 

العراقي بنتيج����ة/3/ 2/، يف املباراة 

التي اأقيمت بينهما على ا�شتاد ال�شارقة 

�شم����ن لق����اءات اجلول����ة اخلام�شة يف 

املجموعة الثاني����ة ملنطقة غرب اآ�شيا. 

وبهذه النتيج����ة يرفع ال�شارقة ر�شيده 

اإىل 11 نقط����ة ويحافظ عل����ى �شدارته 

التاهل  لرتتي����ب املجموعة، وي�شم����ن 

للأدوار الق�شائية يف البطولة.

من ناحية اخرى فاز الوحدة الإماراتي 

على بري�شبولي�س اليراين بهدف مقابل 

ل �شيء �شمن لقاءات اجلولة اخلام�شة 

ر�شيده  لريفع  اخلام�ش����ة،  باملجموعة 

اىل 10 نق����اط وي�ش����ع قدما يف الدوار 

الأق�شائية بالبطولة.
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فوز ال�سارقة على القوة الجوية العراقي 

ويتاأهل للأدوار الإق�سائية في البطولة

دبي-وام:

 �شارك ال�شيخ را�ش���د بن حميد النعيمي 

رئي�س احت���اد الإمارات لك���رة القدم يف 

ال�شتثنائية  العمومية  اجلمعية  اجتماع 

لحت���اد كاأ�س اخلليج العربي لكرة القدم 

الذي ُعقد ع���ر تقنية الت�ش���ال املرئي 

مب�شارك���ة روؤ�شاء الحت���ادات اخلليجية 

لك���رة الق���دم، واحتادي الع���راق واليمن 

وح�شور حميد اأحمد الطاير ع�شو جمل�س 

اإدارة احتاد الكرة ع�شو اللجنة التنفيذية 

لحتاد كاأ����س اخللي���ج العربي، وحممد 

عب���داهلل ه���زام الظاهري الأم���ن العام 

للحتاد.

ومت خ���لل الجتم���اع اعتم���اد حم�رض 

اجتم���اع اجلمعية العمومي���ة الذي ُعقد 

خلل بطولة خليجي ال�24 بالدوحة عام 

2019 ، وا�شتعرا����س تقرير جلنة درا�شة 

ملف���ات ا�شت�شافة خليجي ال�25 ، وتقرر 

يف الجتم���اع املوافق���ة بالجماع على 

ا�شت�شاف���ة العراق ملناف�ش���ات الن�شخة 

املقبلة من بطولة كاأ�س اخلليج" خليجي 

25" يف مدينة الب�رضة.

وق���ال ال�شيخ را�شد بن حمي���د النعيمي 

رئي�س احت���اد الإمارات لك���رة القدم .. " 

مت���ر الريا�شة يف العامل بتحديات كبرية 

يف ه���ذا الوقت، خا�شة كرة القدم اللعبة 

ال�شعبي���ة الأوىل، ومنطقتن���ا ج���زء من 

هذا الع���امل الوا�شع، ول ميك���ن التغلب 

عل���ى التحديات اإل مبزيد م���ن التعاون 

والتكاتف، وتن�شيط املب���ادرات والأفكار 

اخللق���ة، فالتع���اون ُيّعبد لن���ا طريق 

النجاح وي�شاعدن���ا على حتقيق اأهدافنا 

امل�شرتكة".

واأ�ش���اف " كانت بطول���ة كاأ�س اخلليج 

العرب���ي لكرة الق���دم واحدة م���ن اأبرز 

املناف�شات يف املنطق���ة، وكانت حتظى 

مبتابع���ة جماهريية رائع���ة، واملناف�شة 

فيه���ا كان���ت مث���رية، ولها قيم���ة لدى 

اجلماهري اخلليجية، كما اأن هذه البطولة 

املمي���زة كانت رابط���ا يدع���م التعاون 

ُت�ّش���كل عر�شًا خليجيًا  والتاآلف، وكانت 

ممتعًا بقيت اأحداثه خالدة يف اأذهان اأهل 

اخلليج العربي".

وق���ال " علين���ا جميع���ا اأن نعمل على 

اإع���ادة ال���روح اإىل هذه البطول���ة، لأنها 

حتمل هويتنا اخلليجية امل�شرتكة، لذلك 

نحن يف حاجة اإىل العمل اجلاد من اأجل 

حتقيق هذا الهدف، وعلينا اأن نقف مع اأي 

دولة حتظى ب�رضف ا�شت�شافة هذا احلدث 

اخلليج���ي الك���روي ، لأن بطولة اخلليج 

باتت متثل هويتنا".

واأكد ال�شي���خ را�شد بن حميد النعيمي اأن 

احتاد الإمارات لك���رة القدم يدعم وبقوة 

ملف العراق ل�شت�شافة بطولة "خليجي 

25 "، وق���ال " نحن �شعداء بح�شول بلد 

الرافدين عل���ى ح���ق ال�شت�شافة، حيث 

اأن  وناأمل  بالإجم���اع،  املوافق���ة  جاءت 

تكون حمافظة الب�رضة جاهزة من جميع 

النواح���ي ل�شتقبال هذا احلدث الريا�شي 

اخلليجي، واأن تلبي متطلبات ال�شت�شافة، 

فجمهور بلد الرافدين تّواق لهذه البطولة 

الغالية، وهو جمه���ور ريا�شي بامتياز، 

كما اأن���ه اأهم اأ�رضار جناح الكرة العراقية 

وتطوره���ا.. م�ش���رياً اإىل اأن الع���راق مهد 

احل�شارات وبلد العلم واملعرفة.

وبارك ال�شيخ را�شد ب���ن حميد النعيمي 

للعراق هذا النجاح، موؤكدا ثقته يف اإقامة 

بطول���ة ا�شتثنائية، لفت���ا اإىل اأن احتاد 

الإم���ارات لكرة القدم ي�شع كل اإمكانياته 

وخراته يف خدمة الكرة العراقية لدعمه 

من اأجل رف���ع احلظر الكامل عن امللعب 

العراقية.

الإمارات وال�سعودية والبحرين 

تطلق م�ساورات م�ستركة لتطوير 

�سباقات الخيل

دبي-وام:

عق���د روؤ�شاء جمال�س اإدارة ن���ادي دبي ل�شباق 

اخليل، ونادي �شباقات اخليل ال�شعودي، ونادي 

را�ش���د للفرو�شي���ة و�شباق اخلي���ل البحريني 

اجتماع���ًا ظه���ر الأحد ع���ن ُبعد ع���ر تقنية 

الت�شال املرئي، لبدء تعاون م�شرتك يف جمال 

�شباقات اخلي���ل والعمل على اإيج���اد �شيا�شة 

موح���دة لتطوير ال�شباق���ات يف املنطقة، على 

اأن تت�شمن املناق�ش���ات خلل املرحلة املقبلة 

العديد من اجلوانب املهمة مثل احلجر ال�شحي 

للخيل وت�شهيل اإج���راءات ال�شفر بالإ�شافة اىل 

جدول���ة ال�شباقات وم�شارك���ة املعرفة وتبادل 

اخلرات بن ملك ومنتج���ي اخليل ومدربيها 

يف ه���ذه الدول. وقد تق���رر اأن تبداأ املحادثات 

الفعلية بهذا ال�ش���اأن مع نهاية املو�شم احلايل 

لل�شباق يف املنطقة، حيث يرى روؤ�شاء جمال�س 

اإدارات الأندية الثلث���ة اأن هناك جماًل وا�شعًا 

للتعاون والو�ش���ول اىل نقاط م�شرتكة لتطوير 

هذه ال�شباقات وم���ا يرتتب عليها من خدمات 

واإجراءات م�شاحبة.

وتقيم ال���دول الثلث جمموعة من اأهم �شباقات 

اخليل العاملية اأبرزها كرنفال كاأ�س دبي العاملي 

الذي ميتد من �شهر يناير اإىل �شهر مار�س وتتّوجه 

اأم�شي���ة كاأ�س دبي العامل���ي، وكاأ�س ال�شعودية 

الذي ُيقام يف نهاية �شهر فراير، وكاأ�س البحرين 

الدويل امُلقام يف �شهر نوفمر.

ويف ه���ذا ال�شدد، اأكد ال�شي���خ را�شد بن دملوك 

اآل مكت���وم، رئي����س جمل�س اإدارة ن���ادي دبي 

ل�شب���اق اخليل، به���ذه اخلط���وة �شعادته بهذا 

التعاون امل�شرتك الذي ميهد لآفاق جديدة على 

م�شتوى �شباق���ات اخليل يف املنطقة من خلل 

ا�شتثمار التج���ارب اخلليجية يف تنظيم كرى 

�شي�شهم  م���ا  الدولية،  والبط���ولت  الفعاليات 

يف تلبي���ة تطلعات ورغبات جمي���ع الأطراف 

املعني���ة يف ع���امل �شناعة اخليل م���ن ُمّلك 

وفر�ش���ان ومدربن خا�شة، منوها باأهمية هذه 

اخلطوة والت���ي و�شفها باأن م���ن �شاأنها ر�شم 

خارطة طريق جديدة للو�شول مبجال �شباقات 

اخلي���ل اإىل مراحل جديدة م���ن التميز خليجيًا 

وعامليًا، ف�ش���ًل عن اأثرها يف تذليل املعوقات 

وال�شعوبات التي قد تواجه املعنين بريا�شات 

اخليل يف املنطقة«.

را�ضد بن حميد: ن�ضع كل امكاناتنا وخبراتنا في خدمة الكرة العراقية

»الب�سرة« ت�ست�سيف مناف�سات الن�سخة المقبلة من بطولة 

كاأ�س الخليج« 

دبي-وام:

املحرتف���ن  رابط���ة  عق���دت   

الإماراتي���ة ور�شة عمل ال�شوؤون 

الفني���ة التطويري���ة للمو�ش���م 

املقب���ل 2021-2022، بح�شور 

مت  والت���ي  الأندي���ة،  ممثل���ي 

عدد  اإج���راء  مناق�شة  خلله���ا 

م���ن التغيريات عل���ى بطولت 

التو�شيات  املحرتفن، وحتويل 

اإىل للجن���ة الفني���ة ملزيد من 

الدرا�شة.

عقدت  التي  الور�ش���ة،  و�شهدت 

م�شاء الأحد بفن���دق ريك�شو�س 

ج���ي بي اآر بدب���ي، اإطلق عدد 

م���ن املب���ادرات الإ�شرتاتيجية 

التي ت�شتهدف الرتقاء مب�شتوى 

ي�ش���ب يف  مب���ا  امل�شابق���ات 

النهاي���ة يف �شالح املنتخبات 

الوطنية.

واأكد ح�ش���ن طالب املري ع�شو 

رابط���ة املحرتف���ن الإماراتية 

ورئي����س اللجن���ة الفني���ة يف 

كلمة الفتت���اح اأن اإقامة ور�شة 

ال�ش���وؤون الفني���ة التطويري���ة 

للمو�شم املقب���ل، ياأتي انطلقًا 

من نه���ج الرابطة ال���ذي يقوم 

للتطوير،  الدائ���م  ال�شعي  على 

بو�شفهم  الأندية  مع  بالتعاون 

ال�رضكاء الأ�شا�شن يف النجاح، 

م�ش���ريا اإىل اأن الور�ش���ة ركزت 

الفن���ي باعتباره  على اجلانب 

ياأت���ي يف �شمي���م لعب���ة كرة 

القدم، وحمورا اأ�شا�شيا للرتقاء 

مبنظومة الحرتاف واملحرتفن.

وق���دم طه ع���زت مدي���ر اإدارة 

امل�شابق���ات والعمليات عر�شا 

م�ش���اركات  ح���ول  تف�شيلي���ا 

اللعب���ن، ومع���دلت الأعمار، 

وتط���رق للمب���ادرات املقرتحة 

للمو�ش���م املقب���ل والتعديلت 

اخلا�شة بامل�شابقات.

ومت خ���لل الور�ش���ة الط���لع 

على التقاري���ر الفنية اخلا�شة 

باملو�ش���م احل���ايل م���ن خلل 

4 حم���اور هي مع���دل الأعمار 

يف دوري اخللي���ج العربي يف 

املو�شم احلايل بعدما بلغ 26،4 

�شنة، مقارن���ة مبعدل 28،5 يف 

وه���و   ،2019-2018 مو�ش���م 

الرق���م الأقل مقارن���ة بدوريات 

عاملية ب���ارزة مث���ل الإيطايل 

26،6 �شن���ة والإجنلي���زي 26،9 

�شنة والإ�شباين 27 �شنة، ومدى 

انعكا�س ذلك على عدد اللعبن 

املواطنن م���ن مواليد 98 فما 

دوري  يف  امل�شارك���ن  ف���وق 

اخلليج العربي.

كم���ا مت ا�شتعرا����س جمموعة 

من الأرقام الب���ارزة، من خلل 

ا�شتعرا����س مقارن���ات بن كل 

التمري���رات  دق���ة  الف���رق يف 

الناجح���ة يف ملعب املناف�س، 

ودق���ة الت�شدي���د والتمري���رات 

الكرات  اإىل  بالإ�شافة  الطولية، 

اجلوانب  من  وغريها  العر�شية 

الفنية.

الثاين مناق�شة  وتناول املحور 

17 مقرتح���ًا للأندية يف كافة 

امل�شابقات، م�شمولة بالتو�شية 

وعر����س  بع�شه���ا،  بتنفي���ذ 

املقرتحات الأخ���رى للمناق�شة 

ب�شكل اأو�شع من اأجل اإن�شاجها 

املمار�شات  باأف�ش���ل  واخلروج 

فيها.

وركز املحور الثالث على تقييم 

مبادرات املو�شم احلايل ومنها؛ 

العربي،  اخلليج  كاأ�س  م�شابقة 

مع التو�شية على الإبقاء عليه 

بنظام���ه احلايل، لك���ن باإقامة 

جمي���ع مبارياته خ���ارج اأيام 

الفيف���ا، واإلغاء الإن���ذارات يف 

النهائي.

ببقاء  التو�شي���ة  مت���ت  كم���ا 

العربي  اخلليج  دوري  م�شابقة 

حت���ت 21 عاما، عل���ى نظامها 

احل���ايل مع اإقام���ة املواجهات 

يف اليوم التايل ملباراة الفريق 

الأول، وع���دم التعدي���ل عل���ى 

مبادرة اللعب املقيم، لإبقائها 

املتب���ع،  النظ���ام  ذات  عل���ى 

تنفيذ جميع  بب���دء  والتو�شية 

م���ا مت التفاق علي���ه م�شبقًا، 

البطولت  للأندية يف  بالن�شبة 

اخلارجية.

وج���اء املح���ور الراب���ع م���ن 

املب���ادرات  ح���ول  الور�ش���ة 

الفني  والتطوير  الإ�شرتاتيجية، 

املختلفة،  الرابط���ة  مل�شابقات 

بهدف الرتق���اء بقوة املناف�شة 

يف امل�شابق���ات، لزي���ادة قوة 

امل�شاركة  الأندي���ة  وفاعالي���ة 

يف امل�شابق���ات اخلارجية، مبا 

يعود بالنف���ع على امل�شابقات 

فنيًا وتنظيمي���ًا وت�شويقيًا، من 

خلل اآلية عم���ل تتم بالتوازي 

عل���ى خطت���ن، الأويل ق�شرية 

بالفري���ق  خا�ش���ة  الأج���ل، 

الأول وفري���ق حت���ت 21 عاما 

والأندية، والثانية طويلة الأجل 

ال�شنية  املراح���ل  فرق  وت�شمل 

وامل�شابقات املرتبطة بها.

املب���ادرات  حم���ور  وتن���اول 

التي  التحديات  الإ�شرتاتيجية، 

ت�شعى رابطة املحرتفن لو�شع 

حلول جذرية لها، وهي اخلا�شة 

باللعب���ن والأندية، وو�شعت 

الرابط���ة ع���ددا م���ن احلل���ول 

التطبي���ق،  واآلي���ة  املقرتح���ة 

لتج���اوز تل���ك التحدي���ات يف 

�ش���وء جمموع���ة م���ن النقاط 

والإجراءات .

وتتلخ�س احللول املقرتحة يف 

6 حم���اور اأ�شا�شية، تتمثل يف 

تطبيق الح���رتاف ب�شكل كامل 

اللعب  بحيث ت�شب���ح وظيفة 

يف هويت���ه هي لعب كرة قدم، 

وزي���ادة اجلرع���ات التدريب���ة 

للعبن مم���ا ي���وؤدي اإىل رفع 

امل�شتوى الفني، ورفع امل�شتوى 

وامل�شابقة،  للمباري���ات  الفني 

للأندي���ة  الق���وي  والتمثي���ل 

امل�ش���اركات  يف  واملنتخ���ب 

اخلارجي���ة، والأم���ان الوظيفي 

عن طريق تطبيق نظام التقاعد 

للعبن.

جتدر الإ�شارة اإىل اأن املبادرات 

الفنية التي مت ا�شتعرا�شها يف 

الجتم���اع خرجت معظمها من 

فريق عمل املبادرات الذي �شم 

كل من ح�شن طالب املري ع�شو 

املحرتفن  رابطة  اإدارة  جمل�س 

رئي�س اللجن���ة الفنية، وطارق 

ال�شبيب���ي ع�شو جمل�س الإدارة 

نائب رئي����س اللجنة، واأع�شاء 

اإ�شماعي���ل  الفني���ة  اللجن���ة 

را�شد، ونا�رضعب���داهلل، و�شبيت 

وعبداحلميد  وطه عزت،  خاطر، 

امل�شتك���ي امل�شت�ش���ار الفن���ي 

حمم���د  واخل���راء  للرابط���ة، 

مط���ر غ���راب وخال���د بيومي، 

اأ�شيفت عليه���ا بع�س  بينم���ا 

املقرتح���ات الأخرى من ممثلي 

بع�س الأندية املحرتفة.

تو�سيات با�ستحداث مهنة »لعب كرة قدم« وتطبيق 

نظام جديد لتقاعد اللعبين

 دوري اأبطال اآ�ضيا: الوحدة يفوز على بير�ضبولي�س الإيراني ويقترب من التاأهل

الإمارات ت�ست�سيف »اآ�سيوية الملكمة« دعماً لحملة الت�سامن 

مع الهند
اأبوظبي-وام:

 قرر احتاد الإم���ارات للملكم���ة بالتن�شيق مع الحتاد 

الهندي والحت���اد الآ�شيوي للعبة ا�شت�شافة بطولة اآ�شيا 

للملكمة يف 21 مايو املقبل ب�شالة لو مرييديان بدبي، 

والت���ي كان من املقرر لها اأن تقام يف العا�شمة الهندية 

نيودلهي يف نف�س التوقي���ت، لكن نظرا للو�شع ال�شحي 

الراهن بالهند املتعلق ب� " كورونا " جرت ات�شالت بن 

الحتادين الهندي والإمارات���ي، ورحب الحتاد الإماراتي 

با�شت�شاف���ة احلدث يف اإطار حمل���ة الت�شامن مع الهند، 

وبارك���ت الهيئة العام���ة للريا�شة والحت���اد الآ�شيوي 

للملكمة هذه اخلطوة.

ورحب �شعادة اأن����س العتيبة رئي�س الحتادين الآ�شيوي 

والإمارات���ي باإقامة البطولة يف الإم���ارات بهدف اإتاحة 

الفر�ش���ة مللكمي اآ�شيا املتاأهل���ن اإىل اأوملبياد طوكيو 

خلو�س حت���د كبري يوفر له���م فر�شة الحت���كاك القوي 

وال�شتع���داد اجليد للم�شارك���ة يف مناف�شات الأوملبياد 

يولي���و املقبل بطوكيو، م�ش���ريا اإىل اأن الإمارات كعادتها 

تقف مع الدول ال�شديقة، وت�شع كل اإمكاناتها يف �شبيل 

خدمة الريا�شة وقيادة املنطقة والقارة اإىل التعايف من 

اآثار " كوفي���د 19"، يف اإطار خطة مدرو�شة من احلكومة 
�شاهم���ت يف حتويل ه���ذا التحدي العامل���ي اإىل ق�ش�س 

جناح.

واأكد ال�شيد ح�شن احلم���ادي اأمن عام الحتاد الإماراتي 

للملكم���ة اأن���ه مت عر�س الأم���ر على الهيئ���ة العامة 

للريا�ش���ة، التي اأكدت توفري كل الدع���م ل�شت�شافة هذا 

احل���دث، وخماطب���ة الهيئ���ة الوطني���ة لإدارة الطوارئ 

والأزمات والكوارث، وكافة اجلهات املعنية الأخرى لدعم 

اإجناح احلدث.

ولف���ت اإىل اأنه التقى ام����س �شعادة �شعي���د عبدالغفار 

الأمن العام للهيئة العامة للريا�شة الذي اأكد اأن الهيئة 

م���ن جانبها ترحب باخلطوة، و�ش���وف توفر كل عنا�رض 

الدعم اللوجي�شت���ي للبطولة، مبا فيها خماطبة اجلهات 

املخت�شة ل�شتخراج التاأ�ش���ريات للمنتخبات امل�شاركة، 

التي �شيتم ا�شت�شافته���ا يف فندق رويال مرييديان دبي 

بجوار املطار ال���دويل، واإقامة البطولة على �شالة نف�س 

الفندق.

وتوجه احلم���ادي بال�شكر اإىل الهيئ���ة العامة للريا�شة 

و�شعادة �شعيد عبدالغفار الذي ل يدخر جهدا يف اإجناح 

م�رضوع���ات وبرامج الريا�ش���ة الإماراتي���ة الهادفة اإىل 

التطوير وتعزيز مكانة الدولة على امل�شتويات الإقليمية 

والقارية.

»المحترفين« تطلق مبادرات ا�ضتراتيجية في ور�ضة تطوير ال�ضوؤون الفنية«

دبي-وام:

 تعل���ن موؤ�ش�ش���ة وطني الإم���ارات يف 

حف���ل خا�س مبتح���ف الحت���اد م�شاء 

اأ�شماء الفائزين بالفئات  اليوم الربعاء 

ال�12 لل���دورة الثامنة ل� "جائزة وطني 

الإمارات للعم���ل الن�شاين 2021" حتت 

�شعار "هذا ما كان يحبه زايد".

ويرتق���ب اجلمي���ع الإع���لن ع���ن ا�شم 

املوؤ�ش�شة الفائزة بال���دورة الثانية من 

التي يتم  "جائزة الب�شم���ة الريا�شية" 
تنظيمه���ا بالتعاون م���ع جمل�س دبي 

الريا�شي م���ن اأجل ن����رض ثقافة العمل 

الإن�ش���اين وروح العط���اء للمجتمع يف 

الريا�شة.

وكان جمل����س دب���ي الريا�ش���ي وج���ه 

الدعوة للأندي���ة واملوؤ�ش�شات الريا�شية 

والأفراد يف القط���اع الريا�شي من ذوي 

امل�شاهمات يف العم���ل الن�شاين ودعم 

ن�رض ممار�شة الريا�شة الرت�شح للتناف�س 

يف الفئتن: الفردي���ة واملوؤ�ش�شية ونيل 

����رضف الفوز به���ذه اجلائ���زة الوطنية 

املهمة التي تع���زز قيم العمل الن�شاين 

والتطوع���ي يف املجتم���ع �شمن حمور 

التناف�س: "م�شوؤولية العمل الإن�شاين يف 

القطاع الريا�شي"، الذي ي�شمل املبادرات 

الأه���داف  حتق���ق  الت���ي  املجتمعي���ة 

للريا�شة بحيث  الإن�شانية واملجتمعية 

يكون لتلك املب���ادرات اأثر اإيجابي على 

القطاع الريا�شي.

ومت���ت اإ�شافة جائزة الب�شمة الريا�شية 

اإىل فئ���ات "جائ���زة وطن���ي الإم���ارات 

للعمل الن�شاين" من���ذ الدورة ال�شابعة 

وذل���ك تقديرا ل���دور الريا�شة يف حركة 

املجتم���ع وتكرمي الأف���راد واملوؤ�ش�شات 

الذين يدعم���ون متطوعن ن�رض ممار�شة 

الأج���واء  له���ا  ويوف���رون  الريا�ش���ة 

والإمكاني���ات لتحفي���ز خمتل���ف فئات 

املجتمع على امل�شاركة فيها واعتبارها 

اأ�شلوب حياة حيث حتظى باأهمية كبرية 

يف املجتمع وبدعم لحمدود من القيادة 

الر�شيدة التي توؤك���د وتعمل على جعل 

الريا�شة اأ�شلوب حياة باعتبارها م�شدرا 

لل�شعادة والطاقة الإيجابية، حيث حتّفز 

اجلائزة الأف���راد واملوؤ�ش�شات والهيئات 

الريا�شية يف القط���اع الريا�شي لتكون 

منوذج���ًا يحتذى به يف جمال الريا�شة، 

متا�شيًا م���ع ا�شرتاتيجية دولة الإمارات 

العربي���ة املتحدة وروؤيته���ا 2071، يف 

تعزي���ز اخلدم���ة املجتمعي���ة للقطاع 

الريا�شي، وكذلك تعزيز القيم الإيجابية 

يف املجتمع، من خلل ن�رض ثقافة العمل 

الإن�شاين يف القطاع الريا�شي.

 اليوم.. اإعلن الفائز بجائزة الب�سمة 

الريا�سية



ك�سفت درا�سة حديث���ة اأن اإجها�ض الن�ساء احلوامل يزيد 

ب�سكل كبري من خطر االإ�سابة باالكتئاب وفر�ض االنتحار، 

لدى كل من الن�ساء و�رشكائهن الرجال على حد �سواء.

ووج���دت الدرا�س���ة، التي ن����رشت نتائجه���ا يف جملة 

»الن�سي���ت« الطبية موؤخرا، اأن كرثة ح���دوث االإجها�ض 

تزي���د من خطر وق���وع ال�سيء نف�سه م���رة اأخرى، وفقما 

ذكرت �سبكة »�سكاي نيوز« الربيطانية.

وبعبارة اأب�سط، فاإن الدرا�س���ة اأظهرت اأنه »بعد 3 مرات 

من االإجها����ض، تزداد احتمالية تعر�ض املراأة للإجها�ض 

الحق���ا مبعدل 4 اأ�سعاف، مقارنة مب���ن مل ي�سبق لها اأن 

تعر�ست للإجها�ض«.

وا�ستن���دت الدرا�س���ة يف نتائجها اإىل فح����ض بيانات 9 

اأبحاث، �سملت اأكرث من 4.6 مليني حالة حمل، ووجدت 

اأن التاأثري العقلي لدى الن�ساء و�رشكائهن الرجال ب�سبب 

االإجها�ض �ساعف خطر االنتحار 4 مرات، و�ساعف كذلك 

معدل االكتئاب.

هاري  ال�س���اب  يعاين 

ماكجيل م���ن �سل�سلة 

ال�سحية،  احلاالت  من 

وميكن اأن يوؤدي تناول 

اإىل  معين���ة  اأطعم���ة 

ردود فع���ل خط���رية، 

جلده،  اح���راق  منها 

ما يركه يف حالة اأمل 

�سديد.

البالغ  ال�ساب  واأدخل 

23 عاما،  العم���ر  من 

اإىل امل�ست�سفى  من روت�سديل باإجنلرا، 

20 مرة يف ال�سن���وات الت�سع املا�سية 

وخ�سع ل� 16 عملية جراحية، بح�سب 

"رو�سيا اليوم".
ويعاين ال�ساب من مر�ض كرون والتهاب 

املفا�سل وال�سدفية اللويحية منذ �سن 

املراهقة.

وتعني ه���ذه الظروف اأنه اإذا اأكل �سيئا 

لي����ض م���ن املفر����ض اأن يتناوله اأو 

ا�ستخ���دم مرطبا، ينتف���خ وجهه على 

الفور و"يحرق" جلده.

وقال ال�ساب: "لق���د اأ�سبح االأمر جمرد 

قاعدة، ومل يكن اأ�سل���وب احلياة الذي 

اأردته، لكنن���ي اأ�سبحت عاجزا جتاهه. 

لقد اأم�سي���ت �سن���وات يف امل�ست�سفى 

ومل اأفك���ر م���رة واح���دة يف م���ا كنت 

�ساأفعل���ه عندما اأخ���رج، الأنني مل يكن 

لدي م�ساحة كافي���ة لذلك. مل اأفكر يف 

العم���ل اأو الدرا�سة اأو اأي �سيء الأن هذا 

لي�ض �سيئا واقعي���ا بالن�سبة يل. اأ�سعر 

باالإحباط كثريا ولكني مل اأغ�سب اأبدا، 

الأن هذا كل م���ا اأعرفه منذ اأن كنت يف 

الرابعة ع�رشة من عمري".

متك���ن ف���رع وزارة البيئ���ة واملي���اه 

الق�سيم  ال�سعودي���ة مبنطقة  والزراعة 

م���ن ال�سيطرة على مت�س���اح وحتريره 

وت�سليمه للمركز الوطني لتنمية احلياة 

الفطرية مبنطقة الريا�ض، مبا�رشة بعد 

تداول مقطع فيديو حول وجود مت�ساح 

يتجول يف مرك���ز الهدية �رشق مدينة 

بريدة مبنطقة الق�سيم، وذلك بعد ر�سد 

وحت���ر من الف���رق امليداني���ة للوحدة 

البيطري���ة مبدينة بريدة التابعة لفرع 

الوزارة بالق�سي���م وبالتعاون مع اأحد 

املواطنني واجلهات االأمنية باملنطقة.

واأكدت وزارة البيئة ال�سعودية اأن نظام 

اقتناء وتربية احليوانات  البيئة مينع 

املفر�سة، م�سرية اإىل اأنه �سيتم التعامل 

مع املخالف���ني بالتعاون مع اجلهات 

االأمنية، حيث اإن عقوبة اقتناء وتربية 

احليوانات الفطرية املفر�سة ت�سل اإىل 

10 �سن���وات �سجن وغرامة مالية ت�سل 

اإىل 30 مليون ري���ال، بح�سب �سحيفة 

"عكاظ".

    

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة  أسسها را�ضــد بن عوي�ضة سنة ١٩٧٣م 

نظمت مكتبة كلباء العام���ة �سمن برنامج فعالياتها الرم�سانية 

معر�س���ًا ملخطوطات القراآن الكرمي عر�س���ت خلله 40 خمطوطًا 

تك�سف تنّوع املدار�ض والفنون امل�ستخدمة يف ن�سخ القراآن الكرمي 

عرب الع�سور.

وجاءت املخطوطات من مقتنيات اخلطاط علي احلمادي الذي قدم 

على هام�ض املعر�ض ور�سة عمل حول فن ن�سخ القراآن واملهارات 

واالأدوات اللزمة للكتابة حيث دّرب امل�ساركون على ن�سخ �سورة 

من امل�سحف بخط الن�سخ وبا�ستخدام اأدوات اخلط العربي.

وق���ال اخلطاط احلمادي اإن مبادرة عر����ض امل�ساحف التاريخية 

متاح���ة اأمام كافة اأفراد املجتمع ب�سكل ع���ام .. مو�سحًا حر�سه 

على اقتناء امل�ساحف النادرة ورغبته يف عر�ض مقتنياته القّيمة 

للجمهور بهدف التنويه اإىل اأهمية املحافظة على هذا االإرث الذي 

ميثل علمة م�سيئة يف التاريخ اال�سلمي..

يحتفي متحف كب نودلز يف اأو�ساكا باليابان بالوجبة �رشيعة 

التح�سري عرب معرو�سات غريب���ة وتفاعلية وعرو�ض حية من 

امل�سنع.

وبح�سب موقع »جابان توداي«، يحتوي املتحف على ممر من 

عب���وات »ني�سن كب نودلز« وهناك مم���ر عر�سي كبري للغاية 

م���ن االأكواب ال�سيئ���ة بانتظار الزوار بالداخ���ل. وميكن معرفة 

تاريخ ه���ذه الوجبة ال�رشيعة التح�سري م���ن خلل اإطار زمني 

تفاعلي لل�سعريية �رشيع���ة التح�سري منذ ن�ساأتها حتى اليوم.

واملعرو�س���ات واالأن�سطة ممتعة ب�رشيًا للغاية لدرجة اأن املرء 

لي�ض بحاجة لفهم اليابانية لل�ستمتاع بها. 
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خمطوطات للم�ضحف الكرمي يف �ضيافة 
»مكتبة كلباء العامة«

اتهم زوج يف م����رش زوجته بقتل طفلتهما الر�سيعة التي 

تبلغ من العمر ثلثة �سهور، وتعذيبها حتى املوت.

ويف تفا�سيل اجلرمي���ة الب�سعة، قدم رجل يبلغ من العمر 

38 عاما لق�سم �رشطة „بوالق الدكرور“، مبحافظة اجليزة، 

حامل طفلته امليتة.

وبعدم���ا طلب مقابلة رئي�ض مباح���ث الق�سم، اتهم الرجل 

„الذي مل يك�سف عن ا�سمه“، زوجته بقتل ابنته وتعذيبها 
حتى املوت. واأعلم رئي�ض املباح���ث مدير االإدارة العامة 

للمباح���ث بتفا�سيل الواقعة، واأُخط���رت النيابة العامة، 

والطب ال�رشعي، وانتقلت النيابة اإىل ق�سم ال�رشطة لفح�ض 

جثة الطفلة، وتبني اإ�سابتها بكدمات وجروح يف خمتلف 

اأنحاء ج�سدها.

واأ�سار الفح�ض الطبي اإىل تعر�ض الطفلة للتعذيب، وقررت 

النيابة عر�سها على الطبي���ب ال�رشعي لت�رشيحها لبيان 

اأ�سباب الوفاة، وفق „�سكاي نيوز عربية“.

وحتركت قوة اأمنية من املباحث ملنزل امل�ستبه بها، بعد 

احل�سول على اإذن م���ن النيابة العامة، ومتكنت من اإلقاء 

القب�ض عليها. واأظهرت التحريات، اأن املتهمة هي الزوجة 

الثانية للزوج، وعمرها 26 �سنة، ولديها 3 اأطفال من رجل 

اآخر، واأنها تزوجت م���ن املدعي منذ فرة قريبة، واأجنبت 

طفلة عمرها 3 اأ�سهر.

تعذب طفلتها الر�ضيعة وتقتلها انتقامًا 

من زوجها

ً

متحف يف اليابان

توج فيلم »نومادالند« باأو�س���كار اأف�سل فيلم، يف نتيجة 

جاءت مطابقة للتوقعات، كونه االأوفر حظًا، فيما اأ�سبحت 

خمرجت���ه كلويه جاو اأول امراأة غ���ري بي�ساء حت�سل على 

جائزة اأف�سل خمرج.

وقب���ل جاو، �سبق الم���راأة واحدة اأن ف���ازت بهذه اجلائزة 

املهمة ه���ي كاثرين بيغيلو عن »ذي ه���ورت لوكر« عام 

.2010

وقالت املخرج���ة املولودة يف ال�سني »ي���ا لهذه الرحلة 

الفريدة واملذهلة التي قمنا به���ا معًا«. وفازت االأمريكية 

فران�س�ض ماكدورماند، وهي من املمثلني املحرفني القلئل 

امل�ساركني يف »نومادالند«، بجائزة اأو�سكار اأف�سل ممثلة 

ع���ن دورها يف ه���ذا ال�رشيط الذي ي�س���ّكل مزيجًا 

هجين���ًا فريداً من نوع���ه من ال����»رود مويف« 

والدراما االجتماعية واالأف���لم الوثائقية. واأتاح 

له���ا دور االأرملة املفل�سة واخلائب���ة اأن ت�سبح 

ثاين ام���راأة تف���وز باالأو�سكار ث���لث مرات يف 

هذه الفئة، وراء كاثري���ن هيربن احلا�سلة على 

اأرب���ع جوائز. عند الرجال، حقق اأنتوين هوبكينز 

مفاج���اأة بح�سوله على جائ���زة اأف�سل ممثل عن 

تاأديته دور عج���وز م�ساب باخلرف يف فيلم »ذي 

فاذر«، للكاتب الفرن�سي فلوريان زيلر الذي فاز اأي�سًا 

باأو�سكار اأف�سل �سيناريو مقتب�ض عن الفيلم نف�سه.

�ضرعة بديهة �ضرطي تنقذ طفال اأمام 

مدفع الإفطار يف البحرين
كرم���ت وزارة الداخلي���ة البحريني���ة اأحد 

منت�سبي �رشطة خدمة املجتمع بعد اإنقاذه 

طف���ًل �سغرًيا، بالقرب م���ن مدفع االإفطار، 

حلظة االطلق م�ساء اأم�ض االأول.

واأ�ساد وزي���ر الداخلية، الفريق اأول ال�سيخ 

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة، بيقظة ال�رشطي 

العريف فا�سل عبداالأمري �سلمان، وما اأبداه 

من �سجاعة و�رشع���ة ا�ستجابة وجاهزية 

يف التعامل مع احلوادث الطارئة، مبهنية 

عالي���ة، م�سدًدا على �رشورة تاأمني منطقة 

مدفع االإفط���ار بال�سكل الكايف، مبا يحفظ 

اأمن و�سلمة اجلميع، داعًيا يف الوقت ذاته 

كاف���ة املواطنني واملقيم���ني اإىل االلتزام 

باإج���راءات ال�سلمة العام���ة والعمل على 

حماي���ة اأبنائه���م، وااللت���زام باالإر�سادات 

املعمول بها يف هذا ال�ساأن. 

جوائز الأو�ضكار توزع يف حمطة قطار

م�ضجد العزيز اأول م�ضجد اأن�ضئ بجزيرة الرمي 
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ك�سف���ت درا�س���ة حديثة، ع���ن اأقدم 

دلي���ل للن�س���اط الب����رشي يف كهف 

�سح���راء كااله���اري  "وندروي���رك" 
الكهف يعني  اإفريقيا، وا�سم  بجنوب 

باللغة املحلية "املعجزة".

وخل�س���ت الدرا�س���ة املن�س���ورة يف 

دورية "كواتريناري �ساين�ض ريفيوز" 
اإىل وج���ود موؤ����رشات مبك���رة على 

ا�ستخدام الن���ار و�سنع االأدوات بني 

الب�رش يف ع�سور ما قبل التاريخ.

الدرا�سة فريق  اإجن���از  وعمل عل���ى 

االآثار  وعلم���اء  اجليولوجي���ني  من 

القد�ض  العربي���ة يف  من اجلامع���ة 

وجامع���ة تورنتو، اإذ يق���ول املوؤلف 

الرئي�سي الربوفي�س���ور رون �سار من 

معهد هوج���ي علوم االأر�ض: "ميكننا 

االآن اأن نق���ول بثق���ة اأن اأ�سلفنا من 

اأولدوان  كان���وا ي�سنع���ون  الب����رش 

)اأدوات حجرية ب�سيطة تعود ملا قبل 

التاري���خ( داخل كهف وندرويرك منذ 

1.8 مليون �سنة".

وندرويرك  كه���ف  "يعترب  ويتاب���ع: 

موقع���ا فريًدا بني مواق���ع )اأولدوان( 

القدمي���ة، و)اأول���دوان( ه���و نوع من 

االأدوات مت اكت�ساف���ه الأول مرة منذ 

2.6 مليون �سن���ة يف �رشق اإفريقيا، 

لكن بح�سب �سار فاإن اأهمية الك�سف 

اأنه الأول م���رة ُيعرث على اأدوات مثل 

هذه يف كهف؛ حيث وجدت فيما قبل 

يف مناطق مفتوحة.

ويف طبق���ة باأعماق الكهف، ا�ستطاع 

الفري���ق العملي ر�س���د التحول من 

ا�ستخدام اأدوات "اأولدوان" اإىل اأدوات 

يدوي���ة مبكرة منذ اأك���رث من مليون 

عام، وحتى اال�ستخدام املتعمد للنار 

من قبل اأ�سلفن���ا يف ع�سور ما قبل 

التاريخ اإىل مليون �سنة م�ست.

ويرى العلماء اأن اال�ستخدام املتعمد 

للنار داخل الكهف يعد اكت�ساًفا مثريا؛ 

نظرا الأن االأمثلة االأخرى لل�ستخدام 

املبك���ر للنار، تاأتي م���ن مواقع يف 

الهواء الطلق حيث ال ميكن ا�ستبعاد 

الدور املحتمل حلرائق الغابات. يف 

"وندرويرك"  حيث ع���رث يف كه���ف 

على جمموعة كاملة من بقايا النار: 

العظام املحرقة والروا�سب واالأدوات 

باالإ�سافة اإىل وجود الرماد.

يعد تاأريخ روا�سب الكهوف اأحد اأكرب 

التحديات يف عل���م االإن�سان القدمي، 

ا با�س���م درا�سة التطور  ويعرف اأي�سً

الب�رشي.

وللتغل���ب عل���ى هذا التح���دي، قام 

ر�سوبية  طبق���ة  بتحلي���ل  الفري���ق 

ب�سم���ك 2.5 مر حتتوي على اأدوات 

وبقايا  وبقايا حيوان���ات  حجري���ة 

حري���ق با�ستخ���دام طريقت���ني هما 

املغناطي�سية القدمية وتاأريخ الدفن.

فيم���ا اعتمد الربوفي�سور اآري ماتون، 

مدير معه���د هوجي عل���وم االأر�ض، 

على طريقة تاأري���خ ثانوية للتاأكيد 

ب�س���كل اأك���رب عل���ى وق���ت احتلل 

"الب�رش" االأقدم للموقع.
الكوارتز  جزيئ���ات  "حتتوي  فيقول: 

املوج���ودة يف الرمال عل���ى �ساعة 

جيولوجية مدجمة تبداأ يف التكتكة 

عند دخولها الكهف".

وي�سيف "يف خمتربنا، نحن قادرون 

على قيا�ض تركي���زات نظائر معينة 

يف تلك اجل�سيمات وا�ستنتاج مقدار 

الوق���ت الذي م���ر منذ دخ���ول تلك 

احلبيبات الرملية اإىل الكهف".

"تاأري���خ الن�ساط الب�رشي يف ع�سور 
ما قبل التاريخ يف كهف "وندرويرك" 

له اآثار بعيدة امل���دى" هكذا اأو�سح 

املديران امل�س���اركان مل�رشوع كهف 

مايكل  الربوفي�س���ور  "وندروي���رك"، 
�س���ازان من جامع���ة تورنتو وليورا 

كول�س���كا هورويت���ز يف جمموعات 

الوطني���ة يف  الطبيع���ي  التاري���خ 

اجلامعة العربية.

الكهف »املعجزة« باإفريقيا يبوح باأ�ضرار جديدة 

تخ�ص الب�ضر

�ضاب يحرتق جلده اإذا اأكل النوع اخلاطئ 

من الطعام

 ال�ضيطرة على مت�ضاح يتجّول مبنطقة الق�ضيم

الإجها�ص وانتحار الن�ضاء والرجال.. درا�ضة تك�ضف نتائج �ضادمة
واأ�سار الدرا�سة اأي�سا اإىل اأن االإجها�ض قد يكلف املجتمع 

الربيطاين اأكرث من ملي���ار جنيه اإ�سرليني �سنويا، اإذ ما 

اأخذنا يف االعتبار فق���دان االإنتاجية وم�سكلت ال�سحة 

البدنية والعقلية.

ودعت جمعي���ة »تومي« اخلريية الت���ي تعني بق�سايا 

احلمل احلكوم���ة الربيطانية، اإىل حت�سني جمع البيانات 

ورعاية االأزواج الذين عانوا فقدان احلمل اأو االإجها�ض.

ووجدت الدرا�سة اأي�سا اأن الن�ساء ذوات االأ�سول االإفريقية 

يعانني مع���دالت اإجها�ض اأعلى بن�سب���ة 40 باملئة من 

نظرياته���ن البي�ض، لكنها قالت اإن هناك حاجة اإىل مزيد 

من البحث لفهم ال�سبب.

وق���ال متحدث با�سم احلكومة الربيطاني���ة اإنها ملتزمة 

بتح�سني رعاية االأمومة ونتائجها، و�ست�سمن اأنه بحلول 

عام 2024 تلق���ى ثلثة اأرباع الن�ساء من اأ�سول اإفريقية 

واأقلي���ات عرقية اأخ���رى الرعاية من نف����ض القابلة قبل 

واأثناء وبعد الوالدة.
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